
Соо^іе 

Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. 

Сотрудники Соо§1е оцифровали её в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, 

когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в 
общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги - это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории 
и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь. 

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они 
будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга - автора, издателя, библиотекаря и предыдущих 
читателей - чтобы наконец попасть в Ваши. 

Правила пользования 
Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и 
делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы - лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка 
книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли 
некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них - это технические ограничения на 
автоматические запросы. 

Мы также просим Вас: 

• Не использовать файлы в коммерческих целях. Мы разработали программу Поиска по книгам Ооо§1е для всех 

пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях. 

• Не отправлять автоматические запросы. Не отправляйте в систему Ооо§1е автоматические запросы любого рода. Если 

Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического 
распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем 
использовать исключительно материалы в общественном достоянии. 

• Не удалять логотипы и другие атрибуты Соо§1е из файлов. Изображения в каждом файле помечены логотипами Ооо§1е 

для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их. 

• Соблюдать законы Вашей и других стран. В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши 

действия - поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. 

Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, 

что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной 
собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать 
книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Соо§1е, то её можно 
использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным. 

О программе 
Наша миссия - организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Соо§1е 
помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям - новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой 
книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу ЕЦЦр : / /Ьоокз . р ТТГІТ^'^ГѲГГТТСЛТП 
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А ргоро8 йе се Иѵге 

Сесі е8І ипе соріе питё^і^ие сі’ип оиѵга^е соп8егѵё сіериІ8 сіе8 §ёпёгаІіоп8 сіап8 1е8 гауоппа§е8 сі’ипе ЪіЫіо^11ё^ие аѵапі сі’ёіге питёгІ8ё аѵес 
ргёсаиііоп раг Соо^іе сіап8 1е сасіге сі’ип рго]еІ ѵІ8апІ а регтеііге аих Іп1егпаи1е8 сіе сіёсоиѵгіг і’еп8етЪіе сіи раігітоіпе ііііёгаіге топсііаі еп 
1і§пе. 

Се ііѵге ёіапі геіаііѵетепі апсіеп, іі п’е8І ріи8 ргоіё^ё раг іа іоі 8иг Іе8 сігоіІ8 сі’аиіеиг еі аррагііепі а ргё8епІ аи сіотаіпе риЪііс. Ь’ехрге88Іоп 
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аиіапі сіе Ііеп8 аѵес іе ра88ё. ІІ8 80ПІ Іе8 Іётоіп8 сіе іа гісЪе88е сіе поіге Ы8Іоіге, сіе поіге раігітоіпе сиііигеі еі сіе іа соппаІ88апсе Ъитаіпе еі 80ПІ 
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сіи \ощ сЪетіп рагсоиш раг і’оиѵга^е сіериІ8 іа таІ80п сі’ёсііііоп еп ра88апІ раг іа ЪіЪііо^Ъё^ие роиг йпаіетепі 8е геігоиѵег епіге ѵо8 таіп8. 

Соп8І§пе8 й’иШІ8аІіоп 

Соо^іе е8І йег сіе Ігаѵаіііег еп рагіепагіаі аѵес сіе8 ЬіЪііо^Ъё^ие8 а іа питёгІ8аІіоп сіе8 оиѵга§е8 аррагіепапі аи сіотаіпе риЪііс еі сіе Іе8 гепсіге 
аіп8І ассе88ІЪІе8 а 1ои8. Се8 Ііѵге8 80ПІ еп е^^еі іа ргоргіёіё сіе 1ои8 еі сіе ІоиІе8 еі пои8 8отте8 Іоиі 8ІтрІетепІ 1е8 §агсііеп8 сіе се раігітоіпе. 

II 8’а§іІ ІоиІеІоІ8 сі’ип рго]еІ сойіеих. Раг соп8ё^иеп^ еі еп ѵие сіе роиг8иіѵге іа сііІІи8Іоп сіе се8 ге88оигсе8 іпёриІ8аЪіе8, пои8 аѵоп8 ргІ8 Іе8 
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сопІгаіпІе8 ^есйпі^ие8 геіа1іѵе8 аих ^е^иё^е8 аиІотаІІ8ёе8. 

Мои8 ѵои8 сіетапсіоп8 ё^аіетепі сіе: 
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ХХХТІІ. Роі**оп* 4е Морскія ррбаі. ?01сее|і(ф<* ^ 53. 

іпег. 

XXXIV. І’АбгісиІепге. Земледѣліе. бег ХіІйФаи С5сіб/ 

ч’ баи). 55* 

ХУ^у. Іа Ѵепдапее. Собраніе винограда. Ые ®еіпІеГе. 58. 

ХіЖі, Еяегееіеп ди Скошоводсшво. біе Со. 

Ь^еаіі. 

□ідіІііесЗ Ьу Соо^іе 



Стран, 

ЛХХѴІГ. ІА Сикиге* Пѵеловодсшжо* Ьег ^^підбац., €з. 
сіи тіеі. 

XXXVIII. 1е Моисйге Мельничесіпво. Ьйб ^4- 
XXXIX Іа Боиіап^егіе. Печеніе хлѣ&а. Ьаі ^^гоЬЬас^сп. (б. 
ХЬ. Іа РёсЬе. Рыбная ^ловля. Ьіе 5іГфегер. б». 
ХЬЬ Г Оіасісгіе* Птичья ловля. Ьег ІСовеІ^шз. 69, 
ХЬГІ. Іа СЬаме. Звѣриная ловля. Ьіе ЗйдЬ. 71. 
ХЬІІІф іа ^оисЬегіе« Бойня. Ьіе 0фІаф(Ьал(. 73. 
ХЬІѴ. Іа Сиіаіде* Поварня. Ьіе ^Дфе. 7і. 
ХЬѴф 1е Вапдцсс ^ Пиръ. Ьа^ віа(1та^!. 78. 
XIѴЬ Іс )аг(1іпа2;€*.^ Садоводство. Ьіе ©Лйпегер. 80. 

ХЬѴІІ. г Арргег ЛиІіа.Обрабишываніелкна. ЛафйасбсіГ. Іь. 
ХЬѴІП. г Агсаисі$5с :• Тканье. Ьа» ^еЬеп. 84. 

гапЛ. ч 

ХЫХ. Іа Тоііс. ХівлстЪ. ^іе СеітойпЬ. 86. 
Ь. 1с ТаіПсиг. Портной. Ьее ©фпеіЬеѵ. ,87. 
и» 1ё Согсіоппі^г* Сапожникъ СВашмаЧ' ■ Ьеі>- ®фі((іес. ^ 88. 

/ АикЪ). 

іи. Іе МагёсЪаІ. КузнецЪ. Ьее ®фті)і(. 89. 
ІІІІ. 1с Росіеп Горшечникъ. Ьсе Т6р(ее.. 91. 
ІЛѴ. ІсМепшзісг Іе СшдлирЪ я токарь. Ьес Тііфіее ітЬ Ьев 

Топгпеиг* Эгеф«1вг. 91*. 
IV. Іе СЬагрспгіег Плотникъ. Ьее Зіштешйп». 94. 
ІѴІ. Іе ТаШеиі: сіе КамёносѣчецЪ. Ьег ®ісіпте!|.. 9«., 

рісггеа. . 

ІѴП, Іа Міпс. Рудникѣ. Ьіе €г^(зс«6е. 98.’' 
ІѴПІ 1* АгсЬкесшге. Зодчество, (Архв- Ьіе <&й«?нп(1 СЗСе<і;і/, 

шекшура}.' іее(цѵ). 100. " 

ІіХ ІА Миііоо« ДонЪ. Ьд< і.і», 

□ідііііесі Ьу Соо^іе ' . ж 



I ѵш 
/ 

бтрт* 
1Л. 1н Рапіеі (Типе Ч«еіПй демв. сіяй •фана 

таііоп. ' іо4« 

1<Х1. Іа СЬашЬге, е( Горинца й вПйЛШяг: бАЗ Зіілтес яМ 

и СЬатЬге І с ойсЬеГк вфІа^ртШег. Юбф 

ІХ1ІІ и Ѵеггегіс. . Сш4!кляй110в МводЪі Ьіе ®ій«^йт. 

1ХІІ1. Іа Решгага. Жмврпяс»*' еіе і^а^Іесер* 

^X(V. 1е 5си1р(еаг» РѢЩяКЪ. бек Фііб^аиег* III* 

ІХѴ. к Сгаѵеит» ГравнровалвщвкЪ» Ьек ^ирГп‘|Іефек. ііЗ^ 

1ХѴІ. іаСяѵв* Погребѣ. Ьек .^ебег* ІІ5* 

ѢХѴІІ. 1в Рака. Колодезв. бек (^фбр^бккппеп. ііб. 

ѢХѴ11І. 1* Ѵоуа§Ьи^ ПутвшесІіівеіШііКЪ. бек бЗйпЬекетвпп* ^184 

ІХ^іХ. 1е Согбіег. ПереВоЧішііЪ. б*к 0сПек* І20 

ѢХ^. 1е Разаа^ Перевозѣ* біе иебекГй(уі’е. 

ѢХХІ. ІС8 Ѵаіааеаих. Корабля. біе ©фКтс. І2| 

ІХХіі. Г Ёсгішге. іПскуошво пяеыіз* біе 

1ХХ11І. 1е Раріег. Бумага. бйА фаріек* 127 

ѢХХІѴ. 1’ Ітргішегіе. Тяоографіа. біе бЗифЬсцс^екер. 12^9 

ѢХХѴ. 1е ІлЬгаігс. ^ КнЯгопродавек'Ь'* бек Фиф^іпМек. І5І 

ІХХѴІ. Іа Ѵіііе. Городѣ. біе . из 
ІХХѴИ. Іс бока*. Воинѣ. бек ^кіед^ШАпгі. 

БХХѴІІІ. 1е Сашр. СтЗѣѢ» АЗгерІ. баз бйзек. 

ѢХХІХ. 1’ Есоіе. уѵнлвще* біе ®фиіе. >39- 

ЬХХХ. А<1іЬіпісикі ушлвщныАПосвбія. 

ргёрге* і іш« Бсоіа. \ К4І. 

* 
□ідШіесІ Ьу Соо^к/ 
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МппЯщ! I Ье Моткіе. 

і^дШгесІ Ьу Соо^Іе 



/ 

, X - ■•: ' ■ г 

Ье- Мопсіе. ^лар5. 35іе «ШеГе; 

Ап Сіе/ г. Небо I. Фе» -^іттеі і. 

ІІ У » содержит^ епфіі». 
ііи 5 огонь, 9бѣз4Ы, ^еаеіг, вгеепе. 

Ьс8 Пиеех 2ш Облтха 2. ФІе Х^оШеп *. 

50ЛС сазрспсіиез вивятЪ • ^пдеп 
СП #Л/> вЪ оозду-хЬ. {п Ье» Д.а^ 

Гс$ ошапх 3, Птицы 3. Ф»е Ѵ(5зеІ 3. 
ѵоіепс лѣшаюілЪ , Ріезеп 

зоп$ Іез либез • подъ облаками* «яге» Ьеп ®а[?еіі. 
Ьсі рошопі Рыбы 4. Фіе ^іГсЬе 4. 

' ва^слс плаваютъ / Сфюіттеп 
^алз Геаи. > вЪ волЬ* йп 
5аг Іа Ігге На 9ІМЛЛ Фіе ібгбе 
оп хгоиѵе ЗЁ^ХОДЯШСЯ ^а» 

Ісз топі/гріет ^ 5* горы у Фс»зе, 5. 
йН 6. лѣса у 6. ХО}Лдеѵ, б. 
Леа сЬаіпрі, ?• ПОЛЛ у 7* ^сібег, 7. 
Лез апітлих ^ 8* жнеотныл, СЬіесе, 8. 
Лез Ьотте^. 9* 

И шакЪ .и^№ 
ШепГеЬеп, у. 

Лівзі к Молсіе ' 3(ІГо Ые ®еи 
^ српсіеяе соде|>жпшЪ вЪ сабѣ ем^Як 

I) Іе Іей, огон», Ьйв 5еиег. 2) І’ЙоіІе, Г. звѣзда. Ьег 
^ГП'П. 3) ^а аибе, облако, .,Ые 4) Ь’Аіг, т. воздухЪ, 

Ьіе ?и|тс. 5) Ь’оіаеап, т. пліява, Ьег йозсі. 6) Іс рошоп, рыба, 

Ьег Ь’еаи, {, вода, Ьаі 5®аЯГег; Ьа товгавле, гора, 

Ьег Фегд. 9) Ьа Гоге», лѣсЪ, бег Жвіб. ю) ^е сЬатр, п|мѵіОу 

Ьай §еІЬ. 11)^’аиша1, ю. животное, ба< ^Я)Ь’Ьотле, и»,. 

нсАовѣкЪ, бег %п[ф 

А 

□ідШіесІ Ьу Соо^Іе 



ООП вепісшеп^ 

^Сі СОГрі 

іпапітв*, !• 
таІ8 епсоге 

4сі сгёяіагсі 
апііі^еі 

яе' йохмо 
яеодушевленяыл 

іііѣла, 

но я 
одушевлонныхЬ 

швареи* 

пг<і^е ішг 
ііпбсіееіее І(в~грег, 

(опЬесп Апф 
' 6еГее((е 

біеГфбрГс» 

1) Ье согрі, піѣло) Ьеіг Хігрі(г, 2) Іпапіш^^ кебдушевлен> 

яый, ііп^еГееК. 3) Іі сгёагага.) Ьа< ФіеГфбр^. 4) АпітІ, 

'одушааленныйэ (сГ«(^ 

ч- 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 
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ріѵлтЛ. Небо 

Соеіитіг II І-/ в Ою I/. 

-'К.. 
□ідШгесІ Ьу Соо^іе 



^е Сіеі. 

1-С С/Ѵ/, I. . 

(опте 
ег спеоигс 

Ія ^Ііегге, 2. 

ріасёе аи шіиеи, 

Сбйііпе сгоуаіспс 
1ев Лпсіепя; 

хпаія Іеа Мо(іегпея 
яоисіеппепс 

^ис Іа гсгге іоигпс 
аигоиг .^11 аркіі. 
Ье іо/еі/у 3- 

СП ^иеІ^ие епсІгоіс 
' ^й’іі яоц, 

Іиіс вяп8 ссяяе^" 

^иоі^ие 

ІС8 пим 4. 

1е (і^гоЬепс к поя 

Небо. 

Небш Г. 
обращается 
ж окружаетъ 
ЗСАіЛЮ* 1. і ' 

Фсѵ і?)іттеІ, 

Феі* ^іпітеі !♦ 

шіѣ пш^е&е / 

Ьк (бсОе, 

кЪ срединѣ стоящую, Ьіе і» ^сѵ ^г^гх, 
какЬ іпо древніе П)іе Ые ЗСКт 

вѣрили; ' 

новѣйшіе же . Ьепп Ьк ЭТ«иа*п 
полагаютъ ' бе^ацріеіі ' 

движеніе земля Ме^^сше^ип^ біѣі 
скоАо солнца. ііш ЪІе @оппс. 
СоЛнце^ у Фіе Ѳоітс, 

гдѣ ня бываетъ, рс Гер ш (іе 
свѣшиГГіЪнепресшаи* ітшег^ 

но, хотя 0^‘феп 
облака 4* Ьй^ ®сѵо<ЯРе 4« 

его ошЪ насЪ н за* Г^'е 
крываюшЪ; 

Его ^ууі 5. 
дѣлаю іпЪ 
сбЪтЪ ;' 

а свЪтЪ л^ньш 

усих. Его Аучі 5. З^іе в(ГдЫеп у. 

5с8 гауопі 5- ДѣлаюіпЪ і\М 
лои5 ёоппепс світЪ} ІЛ&іі % 

Іцтіегі\ * свЪтЪ лень. Ь(і$ ЛісЬх лбег Ьт(С^ 

ее Іа іитіеге Іе Горошину положенное ©е^епфеіі 
І/орро8^ I есшв шълеа^ б. • • 

Сіі ГоЬісипіе^ б. 

^иі Гогте Ь пиіі» отЪ яеі^о ночь. ЬаЩ Ыі ІТйсЪг 

I) Ья (егге, земля, Ьіе €іѣе. 2) ^е шПіеп,, средняя^ |{с ^ 

2) Ія ші^е, облако, Ьсі$ ОкіѵМс. 4) Іе гауоп, луЛ, ^аг 
вгга^і 5) іе ]оиг, День, ^ 

Ад ■ 

□ідііііесі Ьу Соо^іе , ■ 
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.Реп(1ііі( !а ііиГе 
Іа Іип* 7. ііоиз 6<Л»іѵі 

еі ІСІ еШІіі 8, 

ЬгіІІепс) бгіасеііепс. 
Ів 80ІГ, 9. 

. оп а 1е сгіриіси'.г\ 
1е тасіП) 

1'аигоге то. 

ее к роіпі ІЯ }вяг. 

Ночвю. 
свѣшишЪ лума. 7. 

в звѣзды 8. 
сіяютъ, сверкаютъ. 

' Ввечеру р. '■ 
бываютъ сумерки^ 

п6 утру 
заря ІО. 

Я разсвѣтъ. 

вгі) Зіафе- 
Гс^еіпс» Ьсі* ЙТопЪ/ у; 

цпЬ Ь« ©(еще/ 8. | 

^фіттет^ бИпІеп. 
Фев 3(6епЬв 9. 

і|1 Ьіе ^ОДттешп0/ 
Ьев 93іог9спв 

Ые ІПосзепс<5іЬ«/ іо« 
ипЬ Ьав Са^еп. 

ЗІпЬсиф.) 



1 

□ідііііесі Ьу Соо^Іе 
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Ье Геа 

□ідШгесІ Ьу Соо^Іе 

Огонь 



5 

Х'с Реи. 

І- е /<ж 
ёсШгс^ 

Ьгиіс, * 

еі сопіише, 

1ЛИпсеШ 
ібп 

раг 1с тбусл 
Ьгіциеі I. 

^<ипе ^)ріет а/лііІ2* 

а’асгасЬап^ 

Гмшайои, 

4ад8 Іа ^уЬоіи а {ей 3. 

аііоте • 

^'уѴаЫитіШ ^ 4* 

е( епкиігс 
Ь сЪапйеШ 5. 

юи ип О тогссаи 
Ьои 4^ 6. 

сі: ргб<!іііЧ 
шге /Ілтте 7. 

012 ипе 8. 

ЛІ. 

о іопъ, , 

Оіочѣ 
овѣшишЪ . , 

горишЪ 9 СжжвгаЪ) 
я сожигаешЪи 

■ Искра, 

жысѣченяаа 
помощію 
сгннба іш 

ивЪ КрСАІНА 2^ 

ж взяшая , 
огоЪ трута 

вЪ трущницЪ 5. 

: зажпі'аеліЪ 9^ 
сптщ^ ^ 

и потомъ 
Сбічуу 

. ^ алх лучину 6^ 

к діклаашЪ э 
плалѣл 7. 

ялх ліОжа^^Ъу ' 

^шег, 

фв<і 
1еиф(е(/; 
іищіег,, 

«іеі'Ьсетіеі. 
' ,фер 

I 'Грі'ійЗ# 
. шіі ^бі(« 

Ьс< ѲмЫв I. 

аи< Сет :;$еисг(1еіпе >« 
ігдігіі^г 

Сеп ^апЬа: 

»п Ьеі* 5ішгн«и,&е 5. > 

ійпСсі Сіе 
іЭЛ»еі(^«Ц)<5і?іі'еп, 4. 

ивС СвЬві'ф 
Све Д.іф», ,5,. 

ССе« Сев врдп 6. «(1, 

«пЬ 
4іпе ^Іатте 7. 

оСее гіг« ^епеѵл* 

Ьтп(і, &. 

Ьс Ъгіфі'м, стал», «гняво, Сес С(а^(. 3) Іа ркгге ^ 

«а, кремень, Ьеѵ Хеие^тп. 5) Ь’атайои, да. ііірутЪ, 8жі' ЗипЬсг. 
4) Ьа Ьоім і ^еч, трупгжица-, Сіе ЗвпСегіаЬе. 5) Ь’аІІите«е, і. 
иасѣренная сп^ка, Ьае 0фюе^{^СГ^еп. 6) Ьа сЬяваеИе, свѣча,^ 

Сае 2іфГ, Сіе Жеі’іе. 7) Чп ^тогсеаи «Іе Ьой, лучина, Ссе «ЗрйП. 
8) Ьл Яаттс; пламя, Сіе |(йтте. 9) І’іасепЯіе^ і, ^ожарЪ, Сіе 
^еііеі-еСпшИ, 

^ Оідііііесі Ьу СоО;§1е 
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^ві свпяоше которой №е(ф( 

^ 1«« і)'' , ‘ 34аыі'л фсЬіиЬе 
ястребляеті-. вег^е^т. 

Лргі$ і’^Іеѵе ДымЪ 3. Фес О^аий) 9. 

и /цтее^ 9. погоомЬ кЪ веріху Ьавоп аиГ, 
^иі $’аиаёЪап{' мдетЪ, івеіфег (іф іш 

I Іі *') сіетіпіі, ІО. коінрройкЪт/>уб*іо, в(фо«і(?«п іо. 

’ прилипая ап(е^(, ^ 

беѵіепс '■>') іиіі. обраЗДаетРя вЪ сажуі цпЬ )и (ёісЬ, 

Би *), л'/о» агбеп» ИзЪ головни ЗГмё еіпет ^«п5е^ 
' ' гордщей (бгсппепЬеп 
' ае Гогте 1е Шоп ^ дѣл'аіЯпся лдгап/тма.яшіѵЬ сіп Д.6|іЬЬі:йп& іі, 

іуіШпіу II, ■ гдловнл, XI. (аийдеІоГфгпеё 
Ои ^уЬгаііег, ' ИдЪ жар^ 'ЗІШ Ьес (ВІи:(!о(>Іе 

' {івв рягШ$'агіепШ (горящой СзІй^ЯіЬега 
" і'пп ШоцУ . чаетмиы'^олоенн) ^гй^е еіпсё )]&сйпг>ев) 

М /огте 1с сЬагЬоп. 12. дѣдастся угодь 12, ,й)ііЬ еіпс КоЫс. и. 

ЕпГш ' Напослѣдокъ бпЫіф 
се 9ЦІ СП геьсе что остается, . пмё йбсід МеФс, 

•$* бс Іа ссяйг*^ гз. есть лелслЬ, 13. ііі 21№С'/ 

ее бе Іа рІаптісЬ*, * и зола ипЬ ,Д.еОесаГсЬе 
(бе Іа сёпбге Ьгиіапсс.) (горячей пепелЪ).? (дИттепСе Зі'Гфе). 

І)-І/ббійсе, здайіе, строеніе, Ьй^ ®ёб4иЬе. 2) Ьа еЬстіпёе, 

труба, Ьее @фогп(ісіп. 5) Ьа тіе, сажа, Ьее ІКив. 4) І.с еіяоп, 

головня, бп' ФічіпЬ. 5) ЕІіеіпс, погашенный, (Шё^еіо^феп. 6) Ее 
Ьгасісг, жарЪ , еіяе 

□ідііііесі Ьу Соо^І^е 
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Ь' А і г. • 

IV. 

Б 03 4^x5. Фіс 

^с 2срЫг 

•оиШе <іоисетеп(^ 

Ье Ѵіпі 

«оиЯе уіоістшсік. 
І^оига^ап 

^пгепс Іез ^\агЪги. I. 

^с іоиШіІоп 2. 

•с соигі|і€ іп •) гоп(1, 

'Ѵйіг ^')^оииггеі^ 3* 

сацзс 
І^егстЫешепс <іс гсггс; 

1с ^гтЫепЫі йе іеггі 

оссаіЦоі^пе 

сіеа "^3 спѵаіиіу 
мЬ^та). 4» 

ВітірокЪ 
вѣвшЪ шихо* 

, ВЬтрЪ 
дуеіпЪ сильно. 

Буря 
ѵаллегоЪ л^ргва, I. 

Вихрь 3. 
вкр{/гІ вертится. 

Подземной 3. 

воздухъ . 
произв^ипіЪ 

4еилешрясеніе; 
Зімлетрлиііі€ 

дѣлаеаіЪ 
провалы Слропа» 

стиу, 4. 

Фи Ли|% 

ГапГь ^ 
Фес Х&ІП9 
ЫД|1 (ІагѴ. 

Фес віисшЫпЪ 
сеі^с ^Дите/піедеѵ. >• 
ФіС Й^ісЬеІюіпд 3. 
бсе^ес (Іф іт Кгеі(ё# 
Фіе тісегісдіГФ. 3« 

Ыі , 
есседес 

' €сьбс6еп; 
Ъйв^ (БсдЬеЬеп 

(лафс 
4. 

. I) Ь’згЬсе,.дерево, Ъес Ф<шт. а) Ье готі, вругЪ, Ьес Леей. 

3> 5оасеггеіп,'подзринвій, шссиЬіГф. 4) Ь* сгеѵаме, ГаЬуте, 
провалъ, про паств і Ьп СсЬГаО. ' 

I. 

I 

^ ' Оідііііесі 



8 
/ 

Ь’ Е а и. В ода, ' 

.ІѴйГ» I Вода Фяв ХОфѵ 
*оге выходитъ сШ|ргшзі 

(соиіе,) (вытекаетъ^ 

й’ипр і) /овгс*; I, иіЪ источннка^ і. ««« Ьл (КиеКе; і, 

*с- рг^сіріее стекаетъ ' Сфіс^І ^ёсаб 
гіаад 1ев -уіоггепи-, 2. вЪ потокахЪі 2. ІП Ьеп (Біе^Ьйф; а«’ 

соиіе ^оцсешепс шечешЪ гіппеё 
йап* ші 3) г*///ай#; З- шЬ ручьѣ; 3. , {т 3. 

(ІОГС стоитъ (1е^е( 
ёаіи ш вЪ озерѣ і 4. ІШ 0ее; 4. 

соиіе 'АечешЪ |Ке01 

Лгаі мя^Іеиѵе\ 5. вЪ рѣкѣ; 5. {т в№оте; 5, 

«оагпоуе вершится Ыс^сі (Іф 
4яп8 .ші пучинѣ ^ 6, ' іт ІйРігЬеІ; 6, 

й)гтв . дѣлаешЪ ' тафГ 
4еа О тагаіе. 7. §олота. 7* вбтріё. (і1Тос5(?е 7.) 

Цпе' в^-г/»»># - —  Рѣка. . , Фег 
а.. имѣетъ 

іе* ’) ?огЛ. 8. берега (рѣчные), 8* 8. . 
Іа тег а ‘ Море ииѣетЪ Фаё Шеес 

йеі^°^с6ш,9. ^<7>«га (морскіе), 9. фе(і4&е, 9., 

йев ІО. эодивы, ІО. ШтЬаіЫ, ІО, 

I) Іа іопгее, всточкикЪ, Ьіе О.ие0е. 2) І-'е (оггепс-, потокъ» 

Ьеѵ ©іе^Ьаф. 3) гоиаеаи, ручей, Ьеѵ Фаф. 4) Ье Іас, оіеро, 

Ьег ©ес. *5) Ье веиѵе, рѣка, Ьеі’ ©(гет. 6) Ьс доиЙге, пучина, 

Ьп‘’2ВііѣеІ, ®а(іѴшиѣсІ. 7')Ьс юагаі», болото, Ьс«г©итрГ, ЗКоѵа|1, 

I) Ьа гіѵіеіе, рѣка, бее 9) І-с Ьог4, рѣчной берегЪ, 

Щ(ѵ. ІО) Іа сбге, морской бсреѴЪі ©сраЬг. іі;) Іс ріоІГс^ 

іаливЪ, б(г ^(ёіѣиГёй, 

□ідііігесі Ьу Соо^іе "V 



□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



□ідііііесі Ьу Соо^Іе 
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О Аіыш\ II. іі. 

<ісз 12, острова^ \% '^п^сЫ, І2. : 

^е$ репіп^иіе^ у 15. лолуостроеа ^ •^(ЛЬіпіеІп, іі. 

гіс$ ^'^ізіЪта^ 14. , лерешейкну І4. ЖгОспдеН, 14.' 

ЙС5 і/с/го/Ѵ/, 15. проливы у 15* ШТеегещеп/ і5<* 

^ез 6) ссиеіи, і6. и калшн, Іб. ііПЬ вісіпЕИрреп, і6/ 

I) Ье сар, къісЪ, Ьа^ ШогдсЬйг^с. 2) Ь’ііс, Г. островЪ, Ьіе 
3) р^піпзиіс, полуостровъ, Ьіс ^аІбшГеІ. 4) ^’і8^Ьтв, 

ш, перешеекъ, Ьіе СгЬепде. 5) ^бсгоіс, проливЪ^ Ьіе ЗЗісеіепзе. 
У^сиеіі, щ. каменв, Ьіе @(еш(Іфре. 

□ідііііесі Ьу Соо^Іе 
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ЗЬез Киёе5. 

1>и 8еіп (1е І’сац 
8’ёЬгепг 

4ев ѵареип I. 

<1олс 8с іогтепе 
, *!а 7гиее^ 2. 

ее ргёв (1е Іа есггс 
1е ЬгоиіИаЫ, З* 

Осѣ пи^ег 
еотЬсяс ^ 

раг ^оиеесі | 
Іа ріиі 4. ' 

ее Гл&:г/% 

/ Хеа §;оиесе8 

§еІбе5 
ее ^иі еотЬспе, іцг 

Іа есггс, 

$е пот тепе %ггІі. 5. 

Ьеі ѵарсцга 
і) ^6\ёсѣ 

(!ал8 Іеа пибсі 
^ ее ^иі еотаЬсие 8иг 

Іа есггс, 

а’арреИспе пеі^е. 6. 

Оап9 ипс ^^ писе ріи 

. о 6 /Л а к а, 

ИзЪ воды ' 

впсходяшЪ 
па^ы; I. 

ртЪ снхЪ дѣлается 
облако, 2* 

а блнзкоі яемліі 
туліанЪш 3. 

ИзЪ облака 
идс/лЪ 

Спо каплѣ) 

Ложль 4. 

И лнеепь^ \ 

Капли 
заме{.зпувшія 

и на землю упадающія 
называются гра^ 

АоліЪ. 5. 

' Пары 
зазіерзнуѣшіе 
ѣЪ облакахъ 
и на землю 
упадающіе 

назыв^^біся сиѣгЪ. 6. 

ВЬ ложАливомЪ облог 

. Фіе 

ЗІиі Ьепі ®я(ТеР 
, ■ ■ I 

)Оатр^ оц^; і. 
Ьагаи< шііЬ . 

г{«е ЮРоШв/ іі : 

і|пЬ аіі Ьеѵ €і'Ьв 
еів ^еЬеЬ 3. 

7іаі Ьсс $8$оІ{е ' 

ігбуГгІЬ 
С(ІісбГ ггорІепюгіГе) 

Ьег 4. 

ипЬ ріявгедсп. 

ѲсГі'огпс I 

ппЬ ап^ 1>іе бгЬе (аКепЬс ^ 

, ^ѵорГсп 

^сі^еп -^ядеі. з. 

Зп Ьсп ЗВоІ^ев 
' дс^гогпе 

впЬ ян( Ьіс ОЕі'Ь< 

^яЦспЬг Фйп|« 

^»ірсп всЬпее. 6. •, 

Зв еіпп: ^сдспхроІѴв, 

, I) СеК, закерзнувшіи деГг'окп. -а)Ь» пи^с ріиѵіеизг ,‘дожд- 
Анвое облако, Ые. Зіе$(пшЧ€, 

уСоо^Іе 



№Ьс5. VI Ье5 Мгіее5. 

ЖоІРаг. Овлана 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



ТНЕ Ѵі 
РІІВІІС О ■ 1 

АБВО.Ч, .< /ѵ^О 

Уиѵ.ііМЬ'АііОМЗ 

К ь 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



II 

і) орроіёе 

:иіх "О у 
рагаіі 

Гагс іп - сіеі. 7* 

ипе ^оиііе^ 

гоіпЬелг ^аоз Геви 

іогте 

шіс Ьиііі Я, 

ІІпе <]иапгі(ё ёе Ьііі1е8| 

^’сви 

. іогтсяс ипе ^')ісите. 9.| 

‘ Ь’еви ЯШ вс 8;е1с,. 

ёеѵіспс ^Іасе^ іО. 

Іа гоАе §с16с 

в^арреИе 

ИйпсЬі. 

Ье іоппеггш 
диі вѴІапсе 

іеіп СІСВ лиев 

В€Сошрв§пё 4с ^^Гаг/йгіг. 

^грп4е 

с( ЬгіПе. 

пІ ^лнцу 
ітротивуположен- 

ІноиЪу показывается 
радуга: 7. 

• КаллАу 
вЪ воду упадающая,] 

дѣлаетъ 
\лузырь (^бОАл^іоН^ у 8 

множество пузырейі 

[сосшавляетЪ лѣну, д 
Замерзающая вода 

[дѣлается лъаомЪ у іо«| 

замерзлая роса 
называется 

яней, 

Гром^^ 

вырвавшись 
язЪ облаковъ 

сЪ' молнию, II. 

гремитЪ 
в блистаетъ 

іѵсіфг Ь<іг ^оппв 
де^спйбгг 

. ег|'феіпе( 
Ьег ;Х«депЬо9еп. 7. 

€іп Сгор^еп, 

Ьег іпв $8}аіТег іййі, 

таф( 

еіпе ІООйЛёсЫаГе» 8. 
ѵіеіе Фіа{сп тафеп 

Ьсп веЬаат у. аиі, 

-©е^гісеспЬей ®й|Гес 
юігЬ )и (Бів}.іо. 

Зе^еогпея (СЬйП 
псппе тап 

«е>Г. 

Фее гЬоппег, 

ачп'п ее айв Ьее іШоІСг 
^еівоеЬеіфе 

т<( еіпет ЪМце, хі. 

!е4ф» (ЬоппееО 
ипЬ Іеиф(е(. 

1) Оррозё, прот^вуположенныйу ^депйЬее {ІефепЬ. 2) Іе іо> 

Іеіі, солнце, Ьіе 0оппе. 5)1^ Ьиііс б’еаи, воданоѵ пузырь> Ьіс 
!Ба(ГееЫаГе, 4) Ь’^сите, і. лѣна у Ьее 0фаит, 5) I ’^сіаіг у ш. мол* 

ВІЯ У Ьее Фіі|, Ьее 535с«ее(Іе«^І. • ' ' 

□ідііііесі іьуСоо^к' 



«=^ 

у 
уіі. ' 

Ь а Т е г г с. 3 е м я я. ібіс 

5иг ]а *) іегг4 / На зш^ілѣ 'Ии( {Ьег (бсйе 
50ПС суть ЯпК -2 

іе 2) Ьат:е5 ^) топ- ■ ■ . 

іаріеі^ I. 

* 4)' Ьеаисовр 
ВЫСОКІЯ горя у I* Ще іЬесзе , і. 

йе ь) ѵаіііеі у м н огігя лолиньі, 2. »іеІе СЬлІвС/ 2. ' 
^$ ^) соИіпеі ^) еіс- возвышенные л^ол^ еѵ^аЬспе -^ЦеІ/ з. 

ѵбсЦ 3. мы, 3. ■ , ■■ 
йс *) ^гапсівз ^великія дго^с ХІй^К/ ; 

^) саѵегпеі^ 4, пещеры 4. (•^Ысп,) 4. , 

йЛ ріаіпе^ ^ 5. . равнины, 5. . (бЬспеіг, 5.1 

ЙС8 ^^)/0Г^'// 6.' темные лѣса^ б* МрДібсі:. 6. 

^^) оЬ$саге$, ’ ' - 

9 земля, Ьіс ОЕіЬе. 2)Няиі:, высокій, ^оф. 3) и 
йіопеа^пс, гора, Ьеѵ ОІсі’З. 4)Всаисоир> многій, ші 5) Ьа ѵаііёе, 
долина, Ьа^ €) Іа соШпс, холмѣ, Ьсѵ ^й^сі. 7) Еіеѵ^, 

возвышенй'ыЙ, сг^бсп. 8) Сгапсі, великій, 9) Іа саѵсгпе, 

^іещера, Ьіг^иі|(у Ьіс Іо) Іа рІаіп<?, равный, Ьіе ®Ьспе. 

II) Іа іог^, лѣсѣ, Ьег ЗВаІЬ* і2)ОЬ5сиГч, темный, |іп|кі*, ^цп?си 

Г'- 



□ідШгесІ Ьу уСоо^Іе 



Ь а Т е г г е. 

5иг ]і іеггФ 
80ПС 

бе Ьагиі:е5 топ- 

I. 

* 4)' Ьеаисоі]р 
йе 5) ѵаіісеіу )2. 

соЛіпеі О 

, 3. 

йе *) ^г,ал(1с9 

саѵегпеі у 4, 
йЛ рШпі$ у 5. 

ІІС8 ^^^/ог^'и 6/ 

оЬбсагев* 

уіі. 
Земля. 

г 

I На зе^іяі 
суть 

высокія горя у 1. 

многія 4олинѣіу 2. 

возвышенные 

•лы) 3* • 
великія 

пещеры у 4, 

равнины, 5« 

темные л^а* 6* 

Фіс €гЬеІ 

'Т(и( ІЬеѵ (6сг>0 

Яп1> 

Щі 'Ыѵ$г , I, 

ѵіеіе (ГЬйІес/ з. 
ег^абспе ^&зеІ, і. 

(ч^і&ЬІсп,) 4. , 

. (ЕЬепеп/ 5.. 

РФ? ХРДіб«г, 6, 

I) іа іеггс, земЛя, Ые ОЕіЬе. 2) Наис, высокій) ^оф. 3) І-* 

йіопи8,пс, гора , Ьсѵ 5йс1'9. 4О Веаисоир', многіЯ, юіеі. 5) і-® ѵаіі^е, 
долина, Ьай 5фаІ. бр іа соПіпе, холмЪ, Ь«-^йзгі 7) Еіеѵб, 

возвышенн’ый, сг^бсп. З^ СгапсІ, великів, ^го^. 9) іа саѵегпе^ 

.пещера, Ь}е;_^|цГ1у Ьіе ^6^(с. тс) іа ріаіие, равный, Ьіе ®Ьспе. 

іі)Іаіоіёг, лѣсъ, Ьес і2)ОЬасиг, темный, )іп|^сѵ, ^ип^сі. 

□ідііііесі іьуСоо^Іе 



Ьа Тегге. 

і. 

□ідііігесі Ьу Соо^іе 



□ідШ^есІ Ьу Соо^іе 



□ідііііесі Ьу Соо^іе 



□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



□ідііііесі Ьу ^доодіе 



Теггае Гоеі^ VIII 

Земныя 
произра СЕНѣніл 

□ідШгесІ Ьу 



ѵш. . 
Рго<1ис(іоп8 йе Земныя лроиз- Фі< ОЕгІ)ЗСП>аф|<» 

Іа іегге. растішл. 
Упс ргвігіе г. і. | Фіс МСЯсГе х. 

І^госіик (іе Іа і')ѵсгЛ*г$ приноснтЪ зіам <БсЛ5 

, агес <1е$ -')/1еяп, сЪ цлітажм ШІІ йіишсп 
ес іс$ з')1>*гЫ/, . н травами у МпЬ Хсяихесп, 

ччі , которыя и»еІфе 
^аисЬеба вудучн скошены вбдетЛ^еі 

»е хоигпеш перівнѣняются |М ч^еи г. іЬеібеп. 
' еп /огп. 2. вЪ сікв. 2. Ф*** 

4<е сЬатр ІаЬеигі 3, Всл/ххамное лоле 3> 

гаррогге , ' првкосніпЪ ІХІді 
(іи 5) Ые і пчвяіше ллоды (Беісйі&е 

• ее (іе* *) Іе§итеі. 4. и огородные овощи. 4. чвЬ (ВасіепКсаиеес» 4. 

Д^п* ипс іЪгёс ВЪ лісу Зпх Д?АІІ)в 
' ѵісппепс родятся еотшеп ^еі-»ое 

йе» сіатрі^поп/ у 5» грибы у 5» . ^ у. 
(іеа ^гаііеі, 6» земляника у б. ИѵбЬггсбПу 6. 

. йе* ^)тугН/и, вес. черника и пр. •4су5еІЬсесеп «. Ь. д. 
Оац8 Іа ісгге ВЪ землѣ ^ ишее Ьсе <5еЬе 
ас егоиѵёпе находятся рпЬеі тап 

1е* Х“) леѴлвж, ' металлы у Шеіййе, 

Іеа Ч) Я»>ггм ', камни у вхеіпс , 
Іеа «/яег«*і, минералы. ІПшеслІіет 

1) Іа тегіійгс, яеленв, Ьоё &Ш. 2) Іл Яеиг, цвѣтЪ^ Ые 
віите. 5) Ь’ЬегЬе, (. трава, Ьаі ^гоиі. 4) РарсЬё, скошенный^ 

«бдппй^ее. 5)Ье Ыс<і, ннвяные плоды, Ьа« ©сіеаіЬе. б) Ъе$ 1ё- 

доше , т. огородной овощь, бй« ©діппйаці. ?) Ъе сЬатрцпопа, 

грибъ, ьег ^гЬГфіѵатт. 8) Ьа ігаіас, вемлянЪка, Ые €гЬбесге» 

9) Іа тугіііе, черника, Ые -і&србеібесге. іо)Ъе тёіа1, металлъ, 

Ьпё ^ЗгегаЯ. іі) Іа ріегге , хамееь, Ьее Ф(ст. 12) Ъеа ттёгеапх, 
«янералы, біе 9){іп(ѵаИеп. • 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



М е с а и 3^. 

іл рІотЬ I. 

і) ШОІ 

с( *) рі&»апг. 

' ^е /?г 2 

М ■ ') ісгаіс С^иО» 

ріиз йиг спсогс 

€51 ГлаѴг. 3- 

Ье5 оирНіг$ 

Й5ПІ 
йс 4) Ѵсіаіп^ 

Й€5 ^Урор; 4, 

Ап си ѵге гои^і 

ЛСѣ сЬлисііёгеі 5» 

йп сиіоге \аипе ^ 

Дсі 9) сЬапйеШПу 6. 

ас , 

Леш іЬаІег^у 7. . 

аеі еси^^ 

аьа ^^угоиЫеі\ 

Металлы. 

СвипёцЪ Т. 
сріпь мягокъ 
*н тяжелъ. 

ЖелІзо 3. 

твердо (крѣпко) і 
а крѣпче еі'о 

сщаль'(уклаАІУ 5- 

Режесленитк 
дѣлаютъ 
нзЪ олова 
кружки у 4.’' 

нзЪ красной жѣли' 

котлы ; 
язЪ жилтой аіЪдн 
Лодсвічники ; 6. 

изЪ серебра 
' Шалеры^ 7. 

‘ ефимки^ 

'. * рубли у 

Фіе !!)ІсГай<, 

Фае Фіеу I. 

і|1 юсіф 
ппЬ Сф'ѵеі'** 

Фае (БіГеп і. , 

«|1 ^а«; 

ипЬ поф ^іічег <|1 

Ьеіг &мЫ‘ ?• 

Фіе ■^ап&шесРек 
тафеп, 

аие Уіііп 
^аппеп; 4. 

аие Х«р(ёе 

■ ХеІГеІ; 5- 
ліе Шев'щ. 

ЛешЫее; 6. 

аце вПьёе 
СЬаІеі:/ 7.' 

ЗІІЬещіЬякс, 

ішЬ гСнЬеЦ 

I) Моі, тоа, мягкой, іѵеіф. &) Рс$ап(, тяжелый, {фшгг, 
2$)Регте, сіиг, твердый, крѣпкій, ^аг(. 4) І'ёсаіп, т олово, 

ѣое Зіяя, ^е рог, кружка, Ые ^аіш^^'ЗХе твікі* гоа§;е, крас¬ 

ная м1)дь, Ьае .^ир(ег. .) Ьа сЬаи^і^, котелЪ, Ѵг ^еіТе(. 8)Хе 
спіѵге )аип«, желтая мѣдь, Ьае дІе^іпд. 9).І^ сжпсіеііег, под- 

. свѣчнякь, ѣсг 5сифт% іо) Ѵлгфа^^'ИТ" ігер^брЬ, Ьае’^іІЬег, 
XI) іе (Ьаіег, шалерЬ, Ьег Щаіеѵі^р) Щеа, т/ ефі^ііокЪ, (іп 
ЖЬ(і:(ефаІсг< 13) Ьс гооЫе, рубль, Ь«\З^Ье(. 

□ідііііесі Ьу 



IX 
Меіаііа.. Меіаих. і 

5)іе 5^^е1ййе. Меі'псшы., 

* 

□ідііііесі Ьу Соо^Іе 
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’Ч 
□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



бе 
бее е) ітрігШи 8* 

се бсі 3) йчсаи'. 

Ѵс ѵі/-аг§іпі 
еее ^ юиіоиге ІЦаібе ^ 

ее іоп8:е 
Іее т^саих* 

I) Ѵог, золото, 

•ег ЗтрегіаЬ 3) ^в іі 

"язЪ колота 
нжперіялы 8* 

в нірвопци. 

Ртуть 
вс^а жидкою 

бываетъ, 

в сЪѣдаешЪ 
жеталлы. 

. «Об ®оІд^ 

^іЛрегіаІе 8. 
ІІНЬ Я^иіаіеп. 

(Ццес?(ТІЬег 
Щ іттег №6(8^ 

ш«Ь кг(ігі0е 
Ьіс ШееаКе* 

Ьа8 2) ^ітр^гіаіе, т. вмцерівлЪу 
Іисае, червонс]{Ъ| Ьсе Фисаееп. 

□ідііііесі Ьу Соо^.іе Г' 



Іб 

[Р і е г г е 8. 

■ 'Х. ■' • . , , 

а МН щ <Оіс в^е^п^ 

, Ьс заЫе ^ I. 

{Іе %гаѵііг^ 

с$с ипе ріегге 
і) Ьгівбс СП щогссаих. 

Ьл ріегге 3. 

СбС ипе рагіТе 
й’ип ;0 госЪег, 

\,г ріегге } аі^иііег^ 

^ (1с ^иеил^^У 5- 

Іа ріегге а /иіі/ у 6. 

1е шагЬте у 7* 

СІС. 50ПС ' 

йса ріегге» ораяиеа» 

Ѵаітапі 8* 

асе ге 

1е 6^/ег. 

Ь^а б") ріегге^ ргі- 

сіеиіеі 9. бопс 

Аса '^^саіИоих сгап»- 

рагспСБ, сеІБ 9ис: 

1с йіатапі Ыапс , 

,1с гчЪи гоидс, 

1е 5арЫг Ыеи^ ^ 

ПесокЪ I. 

СлрящЪу 3. 

есть каМснь 
раздробленный* 

Камень 3* 

есть часть 
каменнон гори. 4* 

БрусЪу (рселокЪу') 5, 

креЛіень у 6. 

унарморЪу 7. 

и проч. суть 
неіірозрачні^ камни. 
М^і^тѢ 8* 

пр^тяГ|&^шЪ 

/(рагоцѣннш памннЭ^ 
сут^ 

прозрачные камешки^ 

какъ то: . 
бѣлый алмазЪ, 

красной рубинЪу 
синей салфнрЪу 

Феі* вап^ і. 
(Хіеб) 2. 

<|1 сіп іеітіебеп^г 
веет* 

Фес вееіп 5* 

еіп вс4^ 
сіп^^ 5^1Геп. 4^ 

Фес ѴОеці}пп, 5* 

Ьеѵ 5^иег(?сіп, 6* 

Ьес ІПагто'г^еіп, 7* 
ц. Ь. 9. рпЬ 

цпЬці‘ф(Іфеізе весте. 
V Фее ЙТадпее 8. 

Ьаі ШіГеп <хп 
фіе іЕоеШсіпе 

рпЬ 
Ьиі*б)(іфі(8е веешсЬеп/ 

й\і: ' 

Ьеѵ шсі(5с зЬіаталг, 
Ьег еое^с ХиЬіп, 

Ьее Ыаие варрЫг^І 

Т)ВгіБё^вц тогсеаих, раздробленный, разтсршый, ^спчебсп. 

а) Ъа ріегге, камень, ^с^’ 0ееіп* 3) Іс госЬег, каменная гора, 

5е(й. 4) Орзяие, непрозрачный, ипЫіі*ф|!феі9, 5цп!^1. 4) 
желѣзо, Ьа^ ®І)сп. 6) ІІпе ріегге рі-ёсіеизе, драгоцѣнный камень^ 

Ьеѵ 5ЬеІ(Іеш. 7) Ье СаіПои, камешекЪ, Ьо5 Ѳееіпфегі^ 8) Тгапэра 
гепс, прозрачный, рцѵф}іфеі8. 9) Віапс, бѣлой, еѵеіб* ІО) Коицс 
красный, ѵое^* іО Віеи, синій, Ыаи* 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



Ьар1с1еА' 
X 

Ріегге^. 

Камни 

ОідШгесІ Ьу Соо^Іе 





к тегіе ІлігапЗе^ 

І8 гоиве е* іаипе 
ЬуасіпіЬе } 

еі ЬгШеоСу 

Іоп^а’еііеі іопс 
(аіііёса ег ^асскеа. . 

Іеа ^)реііШ регіи ее Іеі 
*) ігалОи регіи іо, 

ае (отаелс аи Ленапа 
ііеа Цсо^иЩееу 

шаіа Іеа .^) согаШ ц. 

сгоіс 4апа Іа тег 
«ооа Іа, ^у/огте 

4*іт б) агЬгШеа», 

ѴвтЬге^ 12. 

^ві) ргёа Де Іа тег 
ае ігопѵе 

Дала 1е еаЫву 
в’еае рбілс іше ріегге-, 

саг іі ае сопаите 
Дала 1е /ей. 

Іе ѵегге 13. 

каасшЫс ав ^"^сгуеіаі. 

зеленый тумруЛ і 
желтокрасный На 

цнмтЪ, 

в йлнсшаюшЪ, 
|есшллн будутъ огра 

мены. 
Мѣлко^ жемчугЪ 

и крулмой жемчугЪ іо, 

расш]|ГтЪ вЪ ракови-^ 
маеЪ у 

жораляц же ті. 
вЪ морѣ 
вЪ вПАѣ 
АеревцовЪ, 

Янщарь^ 12. 
который прв морѣ^ 

иЪ лескѣ 
находится, 

не есть жамемл} 

ибо вЪ огнѣ 
сгараетЪ. 
Стекло 13. 

подобно есть жру^ 
етамо. 

Ъег бсіпе ^тасйво. 

|бег зеІЬесе^ -^]га(ііиЬ/ 

«пЬ 6(іп(еп,, 

»еіт (Іе еЛ^з зеГФК(!ім» 
|іпЬ. 

?&іе ІІІеіпеп ресіеп 
|ипЬ Ые зго^п рес(еп іо. 

»аф(еп іп ШоГсЬеІп, 

М( Жоеайеп іі. аіег 
іт Шеесе 

іп (Не(7аІ( Нсіпег 
^(іптсЬеп. 

Фее Феепііеіп, і>. 

юеіфее ат Шсесе 
іт вйпое 

ЗеСипЬеп тісЬ, 

і|і (еіп €>сеіп $ 

Ьепп іт ^еиес 
ѵегбсеппг ее. 
Ъйв^філа іу. 

ІіЦ бет ЗСеуіІйЦ Д^пНф. 

^ 1) Ьа рееіее регіе, нѣлхой женчугЪ, Ьіе (іеіпе фееіе. 2) и 
ІпшДе регіе) хрунной жемчугѣ э Ьіе 3(о0е фееіе. 3) Ье 
раковина , Ые !0{пГфеі. 4) ѣе согаіі, хораллЪ, Ьіе ^(огабе. 5) Ъе 
Ьгше, видѣ, Ьіе ®е|1а(е. б) ѣ’агЬіааеаи, Деревцо, ЬоД ФДмтфоі. 
7) Ъе сіуаеаі, хрусталь, Ьее ^^аб. 

., Оідііііесі Ьу Соо^іе 



Ь’ А г Ь г •. Дерево. Фег Йлит, 

Ве Іа. 

сіе ѴагЪгё тіепе 
\і ріапіу I* , 

^иі еп сг6і8$я^с 
іегіепі йп цгЬгіх* 

леки^ 2«' 

N<5/ епйп 
ип агЬге. $♦ 

ѴіЛ еѣменн дерева 
провзраСтаешЪ 

быліе^ I. 

которое возрастая 
дѣлается 

цолЛ^ 2. 

а наконецъ 4е/>е- 

I воліЪ. 3. 

I 71п^ Ьеш валтеп 
I еіпе^ шДф^ 

сіас р^шг X. 

ігеіфе Ьтгф Ьеп Тіпш&іѣ 
)пт ^ДатсЬеп; а. 

ипЬ ^пЫЦ ійт 75ап0 
те 3* 

Ое Іа ^лсгяе 4* 

в’ёі^ѵс 
ипс іі^е^ 5. 

^иі 
ас (ііѵі$€ 

СП і) ЪгапсЬе$ 6^ 

ес СП гатеаих 7* 

аѵсс сіса 8* 

ИзЪ корнл 4. под¬ 

нимается 
* стебелъ 9 5* 

который 
раздѣляется 

* на сучья 6. 

и бЬтвн 7. 

сЪ листами. 8* 

3(ае Ьег МС>і|Гзе1 4* 
(Ісізе 

бее веаиші 5. ешроѵ 
п)сІфа* 

^ Щ хЩеі 
іп Тіеііе 6. 

«пЬ Ушеі^е 7. 

ші( ТМгит. 8* - 

Ьй сіте 9. 

€ѣі Іа рагхіе Іа р1и$ 

Ьаиее ГагЬге^ 

ег 1с О 
^ѵсс ІС8 гасіпеі 

сае Іа рагхіе іа ріиа 
Ьааас Іе ГлгДгс. 

Вершина (лѣсяна) 9. 

есшв самая верьхняя, 
а бревно Сх^гпволЪ, 

пень,) 16. 

* сЪ кореньями 
самая нижняя часть 

дерева. 

Фее <Бір|еІ 9* 
і|1 бее о6се|Іе , 

Ьее е?еатт ю. аЬег 

шіе Ьеп М^ЛзеІп* 

і(1 Ьее итег(хе СЬеіІ 
Ье^ :23ашп5« 

і) Ьа аегаепсе, сѣмя, Ьее @аате.^ 2) Ьа гасіпе, корень, Ые 
!9}ие)е(. ЬгапсЬс, сукЪ, Ьее 4) гаюеаи, вѣшвъ, Ьее 
Зп)еі8. 5) Геи^Ие, лисшЪ, Ьа8 Ьш сіте, вершина де« 
рева, лѣсина, Ьее о6ее|Іе ^^еіі ЬеС ^аііте^. с) Ье егожс, бревно, 
сшволЪ, лен», Ьее итее|іе^%^еН Ьеі ФаптеІФ 

* Оідііііесі Ьу Соо^іе 





□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



Ш Шпс II* 

СК ип лг^ге соире 

іап5 ЬгапсЬе^^ 

Тоис агЪп 
а опс ісогсі^ 

Вс Г 3) ісогсе ^^соиіе] 

ои ііе Іа ^отте^ 

ои 4с Іа гЫпе^ 

5ои8 Vісогсе 
с*с Іа ^)реаи^ 125* 

сс а« сепсге 4е 
ѴагЬге 

І1 7 а Іа поШе^ 13» 

Ье ^иі І4^ 

сгоіс аиг Іса 
ЬглпсЪеи 

Колодш II. 

есть отрубленное 
дерево 

безъ сучъЯш 
В:якое дерево 

имѣетъ кору. 

ИзЪ коры высту¬ 

паетъ либо хамедъ^^ 

либо смола. 

^ Подъ корою 
находится лубЪ^ і% 

а вЪ срединѣ дерева'^ 

сердцевина. 13. 
Омела І4. 

орирасшаелтѣ 
кЪ сучъАмЪ. 

Фег велтт 
^ Щ еіп 

Вант 
о^пе 21с<?е.. 

ЗсЬеі* Вайт 
еіпс ЗІІпЬе. 

Ьсг ЗСіпОе /і*(Н 
спгшеЬсг ®итті/ ‘ 

еЬл* ^егѵоѵ. 
Мпиѵ ьеѵ Хіпее 

(Ісс!гЬсі* Ва(?, !!• 

«пЬ іп Ьеѵ 93И«е ЬеІ 
Вайта 

■ Ьеѵ |?еі*п. із* 

Фіе тШ 14* 
ю4ф(1 Ьеп 
ШЦеп* 

І)Соіірё. отрубленный, аЬ^е^аисп. д)ЬѴсогсе, С* ЬІІ 
КіпЬе. 3) ГаіЬгсі лубЪ) Ьеѵ Фа|1« 

ѣл 

□ідііііесі Ьу Соо^іе' 



]>$ ёе$ 

агЬгев. 

N005 соеіПопі 
1е5 ^^/гиііж 

Ле$ агЪге$ Ггиіііегэ» 
Іа ротт І« 
€ВІ ГОПЙ€ ) 

Іа роіп 2* 
С5 Іа3* 

іопі; оЫ<і1п5и^і* 
. Ьа 4« 

«іет. і иле Іоп^ис 

Іа 5* 

е» \* рісЬі 6. еп 
вп( опе рім 7) сошгк 

1к шип 7. 

«и • ипе «ёі сойке. 
Іа погху 8. 

Іа иоиеШ 9; 

кс Іа (ійіаірму ІО. 

•оп( сотроа^аа 

Дре'бесные плоды. 

ПлоАы овощныхъ 
(плодовыхъ) 4іребЪ 

срываемъ. 
Яблоко I. 

, круглое, 
груша а. 

в смоква{сѵЬжгя вин¬ 
ная ягода) 3. 
продолговатыя. 
Вщпл ^4. 

ввсвтЪ на длинной 
ножкѣ у 
слива $. 

и трстЪ 6. 
У на короткой 
шелковичная илИ ту¬ 
товая ягода 7. 

на весьма короткой. 
Грецкой орѣхЪу 8. 
лещмной (л^сяіой) 

орЪяЪ у 9. 
Я каштанЪ іо, | 

оосшоятЪ ' 

Фіс (гафпга/ 
вепЬк ;&Дите 
(ѵефсп п)1> й6. 
І&ег Э(р(е( 1. 

і(1 і-ипЬ, 
Ьіе ^^ігпе 2. 

ипЬ &іе 3. 

(ІпЬ Ип^Иф. 
Фіе ХісГсЬе 4. 

ап еіпет Іапдеп 
віеп^еі, 

Ьіе р(1йпте 5. 
ппЬ Ьіе р0г(і<і; б. 
ап еіпет (йг^сгп, 
Ьіе ШаоІЬеесе 7. 

ап еіпет !иг)еп. 
Фіе хоШАе Хіи^, і, 

Ьіе ■^йГеІпи^ 9’ 

ппЬ Ьіе :Ка(Іапіе іо7 
Ье(1е^ев. 

І)Іе Лик, плодъ, Ьіе Ггикіег, плодоно’сный, пло¬ 
довый, ЛмфкслзепЬ. 5)Копй, круглый, еипЬ. 4)ОЫоп5, про¬ 
долговатый . Ійпдйф. 5) І.0Й5, ДЛИННЫЙ, Іапд. 6) Іл фіеие 

&ий, яовска, Ьег ®іепзеІ. 7) Соок, короткій, 

□ідііііесі Ьу і^оодіе 



. хп 
Тпійік АгЬошпі: ІезГші^ Ле§ Айл:е$. 

Л)іе ЗЗаит(гііфСе. Древесные пвды 
/ 

□ідШіесІ Ьу Соо^Іе 



I 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



\ 

йе Г і) ісогее язЪ скорлулЪ «п< &Л>(Л(п 
н ллерЪ. ипЬ Жетеп. 

І#С8 агЬгеі поп йгиі- Безплодныя дерева ип^цфібйіе і&Дшпе 
(ІСГ5 вопС 'Іе# 5иіѵапсб . сушь слѣдующій: (іпЬ Г^0(пЬе: 

1е іаріл^ II, елѣ, II.' 
% 

Ьіе Саппе у іи 
Ѵаііпе , ольха 1 Ые ібсіе, 

Іе Ъоиіеаи ^ береза \ Ьіе 
1с сурге*і КнларнсЪ^ Ьіе (СурссЙё^ 
ѴЪсіге^ букЪщ Ые Л5йсЬе, 

1с /геяе, лсенѣ^ Ьіе ЗГеГФе , 
к заиіі^ 1 нва^ Ь« )Х>еіде, (Ьср ѴОеі/ 

депЬйпт,) 
1с іШеиІ^ сгс* лила ■ пр. Ьіе ЛіпЬе, м. Ь. 9. 
ша1$ 1д р1 Праге [НО большая часть взЪ 1 Ьоф Ьіе тсі(1е» (ТпЬ 

йоппе йе 1’отЬга^е ^ михЪ тѣнистыя; ГфйМід; 
Роиг Іе ^епіѵгііГу і% ДіожжевелѣникЪ і% Ьег ІООасЬоІРег» 

ее 1с Іаигиг^ ІЗ* 
однако Ьйит 11. йЬсс 

в лаврЪу 13. ипЬ Ьсг Д.осЬеі;« 
• ’ 1 Ьйит 13. 

і1$ роггспе йев ^^Ьауел ^ приносятъ лгвды^ егадеп »ее«гі. 
1с ргп 14* сосна І4« Ьіе ^іфее 14. 

йев 3) • тншкн^ Сйппепійрі^еп, 
Іе сЬспі 15* дубЪ 15. Ьіе (Сі<фе 15, 
ЙС8 %1апйі жолудн іКіЛеІп ^ 

ее йе» поіх Іе ^а//е]н і чернильные ор$хи. ипЬ (ВйЦ^р^еи 

І)Ь’€согсе, скорлупа у Ме @фа(е. г) Ьа Ьауе^ года, Ые 
5) ротте «Іе ріп, сосновая шишка, Ьег $вт»сп^лр(<п. 

4) Іс віаікі, жолудь, Ьіе &фс(. 5) Ьа лоіх «Іс і^аііе, иернилі^'* 
Ный орІіхЪі »сг ©йИар^еІ. 

\ 

□ідШіёсІ Ьу Соо^іе 



хш. 
Ье8 Ріеигв. Цвіты. Фіе ЗЗІитеп. 

РАШІ 1св Ч 
1св ріиі сопписв 
аи сотшспсетепс | 

Ди ргіпіетріюпі;: 

I ^^^у'цоЪталт 
сушь извѣстнѣйшіе 

I ъЪ нз^чзіАІ весны: 

ипіаг Ьеп ^Ііітеп 
|іпЬ Ьіе бйаппесіісп 

$112СпГ«пй Ьс^ : 

фіалка у I. I 

гіацннтЪ, а. 
нарцнсс\^ 3* 

, 4^ бѣлыя) желтыя^ 4. 

5,’и голубыя лнлен ^ 5. 

1і ѵкІеШ, !♦ 
Іа ^асіпіВе^ 2. 
Іа пагсіш ^ 5* 

Ісі Іуі 6) Ь1апс5 
•);ацпс8 Ые^а , 
спацііе )а гол 6^ 

.ег ѴоеШе^^ 7ф 
\ I 

Оп СП Ы% 

соигоппеху 8* 
бсі Ъоц^меІХу 9ѵ 

аия^цеів од аіри^е 

Деі ЬстЪвх 9) обогі** 
Кгап^са , іо^ 

свттс Іа шаг]оЫпе 
Ѵатагапи у 

Іа гиё у 
Іа ^аѵапёіву 
1е тсшагіпт^ 

потомъ рош у 6 

И гвозАнка* 1. 

ИзЪ сяхЪ плетутъ 
ві'нхн 8* 

в /іункну 9, 

кЪ конмЪ прнсовоку- 

ПЛЯЮІПСЯ 
И благовонныя 
травы у Іо, 

какъ іѵо: ліаІкранЪ 
. аліарантЪ^у 

рута у 
лаванлау 

росліаркнЪ, 

Ьа^ ѴеіІсЬгп, і. 
Ьіс *^у«сіпфе, 2. 

Ыс ШссіЙСу 3* 

Ьіе ше'Шеп, ^еібеп 4* 

ипЬ Ыаиеп Яйт, 5* 

^еѵпаф Ьіе 2ІоГс, 6. 

ипЬ Ьіе ХТсіи (ъдо 

ІТадеІсЬеп), 7. 

2(«б ЬіеГеп Рефе шап 

Жг5пзе/ 8. 

ипЬ 9« 

п?е^б^еп . шад ^іп}ц{йві 
( 

лиф п)о^(пгфепЬе '■ 
Жс^иіег; ІО. 

«Ій; ІІТв)осйп, 

ІЕ«иГеп&ГЛ<5п, 

Хй«е, 

Д.йт>еп&еІ| 

гіозшйгіп, 

I) Іа йвиг, цвѣтъ, ьіі Фіите, 2) Сбгіпа, извѣстнѣй, Йсі 
{апп(. 5) Ье сиіптевеетспіѵ^**ла*^ І><Р ^«Гйпз» 4) ргіп»сщр*і 
ве^на, (іег §і‘й^1іпз. б) лилея, Ые 2Ше. б)ВЬлс, бѣ¬ 
лый, п>сі$, 7) }«ала, желтый, зе№. 8) ^Ііеи) толубый Ыйц 
9) ОбѳпГсгапг, благовонный} «о^Мгфепб. 

□ідііііесі Ьу Соо^іе I 



хш 
Иогез. Ъез Иегігз. 

91 
□ідііііесі Ьу Соо^Іе 





ѴЬуі9рф^ ысопЪ ^ 5(Ьр, 
к иагЛ^ парлЪр Пле&е, (врі!) 

1с Ьапііс^ базнлнжЪ 1 
Іа таяфей у вйІЬеу, (ваівеу) 

Іа тепіЬе сгс» мята и пр. :^сйпГет&п$с. в. 9. 9. 
Еп(ге 1Св /Іеигі ИзЪ лолФвыхЪ ип(ег Ьеп ^еІ9« 

8аиѵа§;е8, іи ЦбітоаЪ и. Ыптеи іі. 
1» ріая *)Ье1Іе» '‘)$ол(:Сушь самые красивые: ' рпЬ Ые (фбпііев: 

Іс тп^иеі, ланАышЪ • Ые Шй)гЫйт(фсп/ 
Іа і;Фгтап^гсФ ^ лубровка у {хошёнсй Ьав Ѵесді^теіпЫЛ», 

- яшіоранЪ) 
''Іс Ыиеі^ васчлгокЪ у біе Ылие ВІотЫпше, 

Іа сатопШф. ромашка. Ь(е Жатійе» 
Рагші Іеа ЬегЬеа ИзЪ травЪ итгг Ьсв ^гбиіет 

1с ігфе^ Аятплнна, {кстк<і) 9«г "ВЛи, 
ѴаЪіупіЬф, ііолынъ у Ьгг Ж>еі;іптЬ, 
ѴоіФіІІФ, щавель, Ье» бааесатр^ег. 
ѴогНф^ кроппва. - Ьіе «сІГеІѵ 

Іа іиіірфу 12^ Тюльпанъ 12. іЕ^іе (Спіре іа. 
С8^ ѴогпФшШ ^ есіпь украшеніе <|1 «<пе ЩѵсЬг 
^ез ^)]лгЛ‘7г/, саАОбЪу Ьег (ВЬлеп, 

оаіз еііе п’а роіпе но безъ вйгіп Іеіпт 
4* оОфяг. запаху. ^ (Веѵиф» 

I) Веяи, ЬсІІе, красивый, Сфбп. 2) /с яиі», я ^иь, (ф Мв.- 

Э)І<е іаг^іп, садъ, Ьсг ®аі'(еп. 4} Ь’оЛешг, яайахЪ, ^еіг (Всгиф. 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 
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XIV. 

Ье$ НегЬе$ ро» ОгорОАнилойошп. 
іа^егев. 

Йап8 1ев ійгЛ’я/ 

' ро1а%^п сгрімепС 
Лея іі^итму 

сотте: Ія іаііи»^ !* 

1е сЬой у 8. 

Ѵоіріоп, $. 

Гв1/, 4. 
1« аиг{і, (Іа сіІгошШі)^. 

\ 1« <л^Ш, 6» 

і* ММІ, Чь 

1е Тйіі*» 

ЗЪ огородахъ 
ррдяіпся 

огородныя оеощн, 
какъ Ліо: салатЪу X 

капуста у 8. 

пукЪу 3, 
нсенохЪу 4; 
тыкая у: $• 

торковы 6. 

рЬпЯу 7. 

ргдмка^ 

Зп (ВДгіеп 
ЮйфГ^п 

(Влѵш\(ѵііА)и у 
«К: €>й1й(, I. 

Ьег ЭІоЬІ, 3* 
Ьіе ??»ІеЬеІ, X.' 

Ьес :апоЫйисЬ/ 4* 
Ьегоа&сЬіЛ/ 5. 

Ьіе ^ (0еІЬс > 
ЗКйЬе) 6. 

Ьіе ТІ&Ье; (іюеі#ь 
^&Ье) 7. , 
Ьег 3(еЬі8^ 

Ія гаглу І» 

1е га^огіу 
Іе ргтіі у ІО» 

ІМ 2^ сопсшЬгеіу II. 
Іе* з) 12. сес. 

(пЬровая рѣдька) 
рѣдька у 8» 

хранЪу 9* 
пгтрракяу ІО. 
огурцы у II. 

дынн» 13. и пр. 

Ьег г{еиі0/ 8. 

Ьег Шеепеиів > 
Ьіе ре)ек(і1іе іо. 

Ьіе (Вокіеп^ іх. 
Ш Шеіопеп. із. и.Ь.9. 

1) ІІя іагЛіп рв»бвг, огородъ, Ьее ®а«еп. 3) 1« совсояЬіС| 
•гурецЪ, Ьіе ©нгЬе. 3) Іл ^іеіоп, дыняі Ьіе ^іопе. 

"Ч. 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



Оіега. 
XIV ^ 
Ьез Негѣез Ро1а8[еге$. 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 
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□ідііііесі Ьу Соо^іе 





Ье$ В1е4$. 

ОреЦиез е$ресе» іе 
Ыій ѵіеппелс 

•иг но і).і»уаиу 
і]т&е раг ёе» 

іек 8оп(: Іе /го« 

1с ліфу 2* 

Ѵогее, 3* 

1/ері рогге 4с| 
ЬагЬеі у 

914с1 ^гаЬіі гепГегт^і 
йап8 ]• 5) Ьаііе^ 

О’аиегеа опс, 

аи Ііеи ^^іріу 
иле Ші 

^иі гел&гше іс$ 

%гаЬі$ раг Ьои^ие(• у 
сотше: ѴароШу 4« 

к тШеіу 5, 

|а ІГЫ іаггаііп^ 6» 

Жита {лояевыс 
л^оды). 

Нѣкоторый полешй 
хлЪбЪ ^ 

растетъ на соломі^ 

раздѣленной на ко- 
Лѣнца, 

какЪшо: пшснщау і. 

)рожь ,2* 

лчменъ. 3. 

На няхЪ колосЪ имѣ¬ 

етъ осп 
в зерна 

вЪ млкнпЬ, 
|1ѣкоторои имѣетъ 

вмѣсто колоса 
леетелку у {вѣточку) 

содержащую вЪ себѣ 
зерна пучками, 

какъ то: сеесЪу 4* 

просо у 5* 

грѣчцха. 6. 

©еЛйіЬе оЬес 
^сй>^гйфіе, 

біпізев Фемйіде 

ю4ф|{ «иС еіпет -^аііпе/ 

Ьес іп %по(еп 9(( 

е^еііеі і(1, 

лів; Ьсг ХРеіз^еп/ х>’ 

Ьее ^о$гвеп/ і. 
Ьіе (Б^ііе, з. 

Тіп Ьіеі'еп ^а( Ые 
ШЬѵе врі^еп\ 

ипЬ Хбиіек 
іп вреізеп. 

€тів($ ^а( ап|1а(( Ье» 

"ЗіеЬѵе 
еіп Зк<5ІЬсІ>еп, 

юеіфе^ Ьіе Коспее 
6А(іі)еІп)еіГе ет^ДІг, 
аіі: Ьег -^аЬеѵ, 4. 

Ьіе чіігГе/ 5* 
Ьег 25исЬшеізеп/ СЬа< 

1 і^еіРеЕоеп.) 6. 

I) I е (ауап) соломя, солонина, Ьег ^оіт. 8) іе поепД Да 
?пуаа, холѣццо стебля, Ьее ^поіеп ап еіпет,. 3) Ьа ЬагЬе, 
ссь, Ьіе фрі^ ап еіпег'ЗГе^ге. 4)Іл вгаіп, зерно ^ Ьав Лоѵп, ^Ьеп/ 

Ьаік, іикнаау Ьіе ФреІ^е* 

уСоо^Іс 



1л* і) іш СтручкошярасѵіініЛ ф{е 
опс Де$ ■) соіш инѣюшЪ стручья у ^а^еп &(Ьоіеп, 

(йе* «іІЦпм) (і§&1(ёп/) 

з)^иі гепГегтепс кояіо^мх заключаютъ іееіфе Жете 
йе* $гаіпеі-, вЪ себѣ зерна у ет^акеп, 

*е11с**опе: Іе* рой у 7.какЪ то : горохЪу 7. лй: ЬІе ІЁ.сЬіе, 7. 

1е* /ег>ёѴ, 8. бобЪу Ц. біе ;ВоЬп«, 8. 

1е$ ѵеісеіу ч. яуравлнной {мышгИ) Ые ІЗОхЛе, 9. 
горохЪу д. 

Іе* Ьагісоиу турецз&й бобЪ, Ьіе (&і:НГ(^е йоЬпе, 

ее 1с> ІепШІй, я чечевмца, цпЬ Ьіе Д.іп]е, 

і)Ье 1е'§піве, стручковое растеніе, ьаі •^йІІ'ещтЩе^ а)Іа 
совае, стручокъ, Ьіе ®фо(е^ <фйІГе. 3) Оиі, 1с^ие1, Іа^аеІІе, кой, 

к, е,> который, ая, ое, юеіфег, №еІфе^ юеіфев^ іѵа8. 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 
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□ідШіесІ Ьу СоодГе 



Гпііісев. 

. І^сщарними. 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



Ье$ АгЬизСез. Щстарники. 0егаифе* 

Ше ріапи ^\ѵі% 

*)5;гапсІс ег ріив ‘)(1иге| 

^ие ѴН^гЬф^ 

8*аррс11с игЬи$и^ 

5иг 1е8 гіѵй%і:і\ 

сі сіапз Іез ‘^) іаих 
йогШапШ 
сгсіззспс: 

1с гсаац, !♦ 
1е іопс :^апі псеіГ(!^^ 2* 

«агшоАГе <іе '♦) реШе^ 

гіиз соіоппіиш^ 

сс 1с го$еаи ^ З* 

Ьаи^, поиси^, сг] 

7) сгеох аи сіесіапі 

Рапз сі’ацігсз спсігоіі:»! 

ѵіслпеп^: 

Іа г.оіе І^іс гошт^і) 

Іа %г9тіи Г9%%е 
сс Іа поіп, 

Іа ^гоіеІІІі ѵіПе ^ 

РастЬте^ которое 
|есть болше я лівер 
же, нежели трава. 

называется кустар 
ннкЪ, При Ьерегах^ 

и вЪ стояннхЪ 
болахЪ 

растутъ: ‘ 

тростникЪ ^ Т. 
^аканЪ (рогоза) беако^ 

лЪннатын 2. 
[носящей далошнти^ 

и колѣнчатый, 

внутри пустой 
и высока й калшшЪ. 3. 

|ВЪ другихЪ мѣстахъ 
расшуіііЪ: 

шнлоеткЬ ^ 4, 

красная сліороднна 
и черная, 

€іпе рПлте, »сІфе 

ЗІ*6^сг цпЬ Щхгх \^, 

й\і еіп ХгаіН/ 

^еі(1: еіп ѲпгаисЬ* 

2ІП Иі^есп 
ипЬ іп (ІеЬеп^еп 

ІСОдОЬт 
п?аф|сп: 

ХоЬг: I. 

Ь(е ^іііГе оЬпе ^ 
Ѣліойп, 2. 

'шеіфе :^оІЬеп еѵД^е, 

ипЬ Ьа^-Іпсііде, 

іпшспЬ д ^о^(е 
^цпЬ всЬіІ^гоЬг. 

2іп лпЬеѵп 0геКсп^ 

шафГсп і 
Ме З^оГе/ СЬсг ЙоГеп/ 

(10(1) 4. 

Ые ^оЬйппівЬееге 

«пЬ Ьіс фісІпЬесгс^ 

крыжевнтЪ |ьеѵ ѲеасЪеІЬесг(?і:йисЬ^ 

т) Сгап(1, великій, ая, ое, 2)Оиг, с, твердый, вя, 
ое, 4огтапееі, стоячая вода, Ьа^ (Іе^епЬе 
(еѵ; 4)ипе рспес есее согоппеиіе, лалошнйкЪ, Ьіе Жоібс» 5) Нане, 
е, высокій, ая , ое, 6)Коиеих, сиіе, колѣнчатый, ая^^ 

Іпоеід^ 7) Сгсих, еизс, внутри пустой, ад, ое, 8) Коп§еэ 
красный, ая, ое, 9)Nоі^, е, черный, ая, ое, 

□ідііііесі Ьу і^тоо^іе 



1с $игеаи ^ 

1с І^іоГІІГ у 

1с /гатЬоЫіг ^ 

Іа 5» V 
аѵес 3) асе '♦) /лг- 

тепііу 6« 

аса іепйгоп^ ^ 7^ 

•са ратрпі, 8* і 

сс аса ?) ігарріі^ 9. | 

^иі гіеппепг ^ Іа ^асие 

сс $опс сотроаёеа 

ё^ип §гап^ 

лотЬге 

^с *) гаиіпі. 

^цщллънпка {руэтщ^ 

можжевельникъ ^ 
малина у . 

также еиногралЪл. 

ІсЪ своими лозами^ 6.1 

Ьег ^оІппЬпікмй), 
Ьсг ХОсіАоІЬпІНлпФ, 
Ьсг *^ітЬеет(7гаисЬ / 
аиф Ьеѵ ХѴеіпііоЛ 5* 
тіі ^іпеп гСеЬеп/ 

эацѣпками^ 7. 

листами, 8* 
и еиноградними ки^ 

стяжну 9* (гроздами) 

кои висятъ на 
стебелькѣ у 

И состоятъ взЪ 
многихъ лголЪ. 

I . (ВаЬсІсЬеп, 7* 

Ій^еіпЫагсегп; 8* 

ипЬ (СгаиЬеп/ 9. 

іееіфс ап ѲеепбеТіі 
^Лпзсп/ 

ипЬ аиа і^іеіеп ^еегеп 
6е(ге^еп* 

I) 50П9 аВ) свой 9 {еіт 2) Ье аагшспе, лоза винограднаго 
кустарника, Ьіе Эіебе» 3) (сігсігоп, зацѣпка викограднаю 
кустарника, Ьіе ЗДЬеІфеп Ьеа $$еіп|І0(!е^« 4) Ье рашргс, вино¬ 

граднаго лисілЪ, Ьа^ ЗВеіпЫа((» 5)*^ б^арре <!и гаЦіп, вино¬ 

градная у кисть, Ьіе ^уапЬе» б) Іл гаіаіп, вннограднаа ягода, 

Ыс ЖстЬееее^ 

X 

□ідііііесі Ьу С'оо^Ге 
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• XVII 
Апігііаііа, ы ргіпшт Аѵ^ 5. . 

ЬсзАіітаих.еі ргелнегелтелі-Ьез ОіГсаііх. 

. Д)іе5^^іете ггаьет[и^ 5)іе 'З^бдеС. 
^ ЯйіВОШНЫЯ и во порыхь ПШІЩЬГ. 



х;ѵіі. 
Ье8' Апітаих, ес Животныя^ н Фіе ипЬ 
ргетіегетепс іев волервыхд 

* ОЬеаих.. 

ІІд I йлтйі 
лаіс, 

ѵк, іспе* 

зе шеие, 

» вс поиггк> 

.сссгок^ 

е8( оа сІсЬоаг, ои сваів 
ов есисЬ^, 

ааг<;Ьс ои соигв^ 

сг теиГГ^ . 

ѴЫиаНу ^ 

Сісі Гоп рагІ<^ 4а 
сащаг^ а ^иьНу і* 

Яоі 4апз Іев' Ѵеі 

йе Г Осе ап ирип* 

ігіопаі 

Ьасіі: 80X1 пі4) соаѵсгі 
. 4с 7) йиѵеі 2* 

сс 4е прійти ^ 3^ 

ѵбіс 4ап8 Ѵаіг 

аѵсс 4еих з) 4^ 

* сс а 1е шётс потЬге 
4е 4) 5ѵ 

' ' .4% 

лтицы. 

Животное 
родится, 

живсшЪ, чувству 
еіпЪ| движется, 

лишаешсіг, 
и рвсшешЪ, 

[сшоишЪ или сидйшЪІ 
или лежитъ, 

[ходитъ или бѣгаетъ,] 
и умираетъ. 
Птица ^ 

(здѣсь нредсшавля 
ецхСя Гага !• утка 

[которая вье’ціЪ свое] 
гнѣздо 

[на острогалъ Сѣвера 
наго океана) 
пухожЪ 2. и 
лерължи 3. 
покрыта, 

[лѣтасшЪ по воздуху^ 
[двумя крыльяжп^ 

и имѣегаЪ’^ § 
[столѣкожЪ * ногі, 5. 

^оаг ег|ітб 
1>іс ІбЬдеІ, 
€іп (СЬіІЬ 

ЮігЬ дебЬ^геп, 

Ші, стр(іпЬее^] 
бевіеді |{ф, 

аі^ѵеі РФ, 
ппЬ Ыфр, 

оЬес |І|е( 
оЬеѵ Иеді,^ 

(фМш еЬег 
ипЬ і!іг6(. 

біп Ѵобеі, 
' С^іег (|1 «огдеЦІейее 

сіпе Жу&ргегіге, 

юеіфе аиГ Ьеп ^пГеІп 
Ьев 

ХТоѵ9*Фсеап» пі|{еО 

|і|1 та р^латСебесп а. 
цйЬ 5в&епг 3. 

беЬеА, 

(Ііеб( Ьтф ьи Лари 

та ікееп ^Ійдеіп, 4 
цпЬ фаг 

е^еп Го »аіе 5й(Ге, 3, 
‘■ч 

1)Іл апѵе*, пухЪ, Ые ^РаитГеЬег. 2>и ріите, перо, Ме 
5) 1.’аИе, крыло, (пт 4) І« ріеД, нога, Ь(( 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 
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еі Лс$ ^)умху и глазЪ^ ИпЬ ѴЩИХ/ 
пае ^иеае ^ 6, хвошЪ , 6. еіпш вЛшеі/б. 

еі нп •») Ьес.'і, и носЪ. 7. ипЬ сіііеп вЛлвЬсІ. 7> . 

Ьа/г»#//«, 8. Самка 8- Фйй ЮОеіЬЛеп (Йів • 
' віе) 8. 

4бро(е іап5 Іе 4) кіі 9. носитЪ вЪ гнЪздЪ 9.' (е9( іт Хіфі 9« 

^с^ оеи/і, ІО, л»т, ІО. ІЕуес, іо. 

сг еп Іеа сопѵайі, в -на иихЪ сядя 'вы* ЬотанГ/ ипЬ 
«п Гаіі бсіогв (ІС8 яолѵіпіЬлтенцовЪ.іі- бѵйіеі^апзе іі. аиб. 

иіі, ІГ, Ѵоеир Янцо Ъаі Жу 
еві соиѵегі й’ипс покрыто скорлу’ ^ 1(1 ШІІ еійсг всЬлІО 
'^)есйі11еу 12. ЛОЮ у 12. ' и. 

(опа ІаяиеІІе е$* 1с подЪ коею білоя», 15-нніесюеЦсгЖушеі#,!!. 

Ъіапсу 13. аи тіііеи <1еа вЪ немЪ плаваетЬ ипЬ Гп ЬетГеІбс» Ьес , 

Псгпісг вале, 1с ]лям^* жлл^окЪ, ■ I Сфшішшеі. 

і)Гоеі1, ш. глазъ, Ьаб Зіизе. 2) Ъа яиеие, хвоешЪ, Ьес 
@фЮсІ(. 3)1-е Ьес, носЪ птичій, Ьег <8фпл6еІ. 4)І.л пУ, гнѣз¬ 

до, Ьлб Зіеіі. 5) Ье регіі а’ап оіаеая, птенецЪ, еіп (цпзег ЯЗодсІ, 
6) Ь’бсаШе, скорлупа, Ьіе ©фйіе. 



□ідііііесі Ьу Сдоодіе 
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ХѴІІІ. 

[. ©ізеаих йоте- Д^іороеыя 

$сЦиез. лтицы, \ 

Іе I. I ШтухЪу X. ката- , і. 

I ^01 сЬапес Іа пиіе, ^ рый ночью поешЪ, Ьес ів Ьег Эілфе 
а впе І)сгііе\ 2. имѣепіЪ гребень^ 2. \)*і еіпеп Жшт, 2. 

ег бс$ ; 3. : щ боАЦы; 3. ' мпЬ врогпе; 3. 

^(ап( сЪІігі^ клаАпой ѵеѵІіЬпішп 
і1 в’ареііе сЬароп у называется халлунЪ^ 1^е{(1 сіг Зіарвап; 

ее оп 1'еп§;гаіма и откармливается нпЬ П)ігЬ іт і§&пеіѵ 
ёапа Іс^рохШіег. 4. вЪ курятник*. 4. >Давфсп 4- 

Ьа/о«/г, $. Курица^ !^е і^ппе 5., 

^гаие 4Іао* 1е ^я/гг, роет*я>'ВЪ мЛадэІі, ГФвгШ аиГ Ьеш 
^ Ѣли^еп, 

е* у гатаме я ебнраетЪ зерна, впЬ Глп»П»е<* 
{гаіпіу ()е ш^те ^ие 

Іеа ^)рі^еоѵе, б. какЪ я голубЩу 6. Г® р>і< *(с (СйаЬеп, , 6. 

(^п*оп поиггіе йап$ (которые вЪ голу6ят~ СЬіе ;т СаііЬеі^|>ао(ё 7. 

' 1е 3) еоІотЫіГ у 7,) н* ?. вскармливают- дго0 9е^((сг( юогЬт,) 

ее Іе со^ іРІпіеу 8. ся,) и ИнАіМской л*- ипЬ Ьег ЗІаІе^оеіГФе 
, т'ухЪ у 8. (калкунЪ) 8. 

•ѵес за 4) роиіе. 9* сЪ своею инА*йкою 9. тіі Г***»*^ “^еппе, 9. 
, (ралкуЛою.}. 

Ье Ьеао раояу ІО. Пригожей павлинЪ іо. Фес іфЬпс р(ли іо. 

ее ратале бегетеп^ гордится своими рв(і оііе (еіпеп 
ас вез ріяше. перьями. вейпп еЦст. ' 

I) Ьа сгёее, гребен» у пѣтуха, Ьес'4йпегГ«тт. . *) Іе рі- 
веоп, голуб», Ьіе ?;ап6е. 3) Ье соІотЬіег, голубятня, Ьа< 
Ьеп^лпі. 4) Ьа ровіе й’Ыс, индѣйка, Ьіе ЗпЬіСфе, ІбвІеЙійГфе 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



^а всо^ші^ ІІФ 
ртае іоп пЫу виг 1е 

^)іоП. 

ѴЫгопЛеІІі ^ 12* 

1е ніотеои^ 

иріі^ 14. 

Іа согпіііііу і5ф 
е( Іа сЪаиье 
/ожг//,* іб* 

аигоиг 
таиопіф 

]^усе4ѣ {аистЪ) II* | 
вьешЪ гнѣздо на 1 

кровлѣ. I 

Ласточка^ 12* 
воробей ^ 15. 

сорока у 14. 

галка, 15. 

■ нетопырь 
(літуіал лшшь) Іб. 
лѣшаюшЪ около 4*0- 

росЪ (уіолюЛ), 

Ф<г в*ое<Ь‘ II# 
пі|1е( аиГ Ьет 

Ьіе всЬш^ІЬе, 12. 

Ьес 0ресИп0/ 13. 

Ые ТиШеѵ, 14. 

Ые ^&оЬ1е, 15. 

ипЬ Ьіе ^ІеЬектаоа і6, 

(Ііе9еп пт Ьіе -^(іпГес 
^егат. 

X) Іе (оЦ, кровля э ЬйІ Фйф. 8) Іа таіаову [«^вмЪу ДВорЪу 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



□ідііііесі Ьу ^доодіе 



®е|'йП9*^6деІ. Пѣшія птицы. 

иісте 

□ідііігесі Ьу Соо^Іе 



хтх. 
Оі5еаих^ <іиі 

сЬаіКепСі 

І.е Г035ЩП0І 

сЬапсс 1с ріііз 

аЫстелс (1с іоиз, 

Г V.. 
сЬапсе еп . 

Іа саіііе», 3* 

ей геасап^ зиг Іа ^ёггс^ 

Іса аисгез 

регсЬбв зиг Іез Ъ^апсЬеі 

4ЙС8 агВгех^ 4* 

іск 80пе: 

1с стаНву (іегіп йё сй^ 

пагіе у) 1е ріт^опу 

^ сЬагйоппег^ 

1с ёегіпщ ^ 

і ' * ■, 
, . 1с іігёгіі^у 

Іа ЛпШё) 

Іа сЪагЬоппіегё ^ 

1е шегіе^ 5^ 

1е гоп^е- ^ог^ех 

Шшя йтниы, Ѳ е|а п 9 & 6 9 е !♦ 

СоЛовён І. 
лоещЪ лр'іяйіиѣб 

йсѣхЪ^ 
кавброно^Ъ'^ 

поешЪ лѣліая по 
еозлу^Уі, 

перепелка^ 5* 
на землѣ сидя | 

прочія 
на ьЬщъвяхЪ 

^ деревЪ, 4* 

какъ то: 

4^6 ісапц^еикЛу, 

смнгнрьу 
щегЛінШЪу 
чйжнкЪл,* * 

^(чоткау 

конолллнкйу 
снннцйу 

ЛрозлЪу 5» 
реяолобЪ } 

Тпаі» Іс ре^^о^пг^; б. | разноцвѣтныя Же 
сеі оіаеаи Ы^агПу попугай, б. 

Фіе ШсЬіізаИ г»' 
(іп^гоііі ііебііфііеіі ' 

Ипесіг аЦейу 
Ыс Д.ёгЛе а. 

І(гі9( ^іезепь іп ёеё 
Д.и(^( / 

ЬІе«^4сІ7(еІ) і» 

аи^ Ьеі* €і'Ье {(|епЬ> 

Ме ЙбНдеп. 

оц^ Ьей 5шеідеп Ьее 
2$япте> 4» 

йі^і , 
^еі! ІІІйпйсіейх^дде! / 

Ьсѵ ^іпііе, 

Ьег ^(іедІЦ, 

>«’ ^еі|ід (Ьёё ЗгеівЛеп/) 

Ьеё ^Іа6)зІіі^и, 
(Ь4в СітпЛеп) 

бее -б^п^іпз/ 

Ьіе ^оЬІтёіГеП 
Ые ЗітГеІ/ ?♦ 

Ьй^ ^оф^еЬІсЬен) 

Ьее ійіеІіГйеЬіде (бтие)’ 

Рярйдгу/ 6» 

|« сЬапее, р пою, іф |«пде. «Н» *«г*, земля, 6І« €еЬе.| 

уСоо^Іе 



3+ 

^іоигпеаПі 

Ія ріе, 
се Іе сЪоцсаі 

скворецъ у 
сорока 

^ д^лка * 
I ^ I срргелпепс ^ ргопопсег выз^иваюіітсл проязч 

'^псіяиез 
с’сзс рои^^иоі оп 1е$ 

(іея( ііап> <1е$ 
^') са%еі. 8. 

носить нѣкоторыя 
слова ^ и Д^я того 
держатЪ ихЪ 

ѢЪ клѣткахъ, 9. 

@Шг, 

Ые "Шііісѵ 
опЬ 
кгпеп (іпіде 

Й?<5«ех апі^рѵеф(П/ 
ипЬ ебеп Ье^ше^еп 

І^и тап ({е іп 

■X) Іс ілог, дловО) Ьа< іВогІ. 2) Ьа са^е, клѣтка, Ііег І(Д{ІЗГ« 

"К 
рідііііесі Ьу Соо^іе / 



т.:^: уокк 

ивкАКУ 

АЗТОЯ, І.ЕМОХ АМО 

тіі*і;км і-’оиѣіоАТірі^з 



Ыіоигпеаиі 
Ія ріе, 

се Іе сЪоцсаі 

скворецъ у - 
сорока 

\лка 
ірргсппепе ргопопссгвы]^ііиваюітгся произ 

'і^пеЦисз той \ новять нѣкоілорыР. 

с’сбс рои^^иоі оп ІС5 слова у и Д^я того 
<іепе аап* <1е$ <і^ержаіп1) ихЪ 

' ^') са^еі. 8. . клѣткахъ. 8. 

Ьп‘ @Ше, У» 

Ые ІіеІІіеѵ 
ппЬ Ьіе 
кгпеп {{пізе 

Й?5сеее аиі^рѵіфт/ 
. ипЬ ебеп Ье^ше^еп 

І^и шап (іе іп 
і&Д(І0^еіи 8» 

іс ілое, длово) Ьа8 іІВогі. 2) Ьа сарт, клѣтка, Ііег 

/ 
/ 

Рідііііесі Ьу Соо^Іе 





/ 

Аѵез сатреПю и ІуІѵеГггез. 
- Оііеаііх іе з сііатрз е1 Ійез Ьош 

Шь<тЬ ЖаІ()-©еГйізеС. 
ПолевыяіілЪсныя птицы. 

Оідііііесі Ьу Соо^іе 
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XX. 

Оі$сдих-(]е$ Полевыя п ліс- 
сЬатр5 ег <іе8 Ьоі*. ныл лтнлы. 

ѴаиігисЪі 
Іе р1п8 О §:г^0(1 

<!е8 оиеаиху 
Іе гоіиІеі' Яг^ 

€о сі( іс р1и& ре^и 
Іе ЫЬоіІ 3. 

Іе ріиз 3) тёргііаЫе 

СѵіОі 
І^іЪиреу^. 

к ріиі тя1ргорге« 

1с /аиап, 5# 

Ѵои^аЫе, 6; 

1с со^ йе Ьгиуеге, 

Ьі'со^ йе Ыи^ 8« 

(Іе реіііЛеІгаі) 

Іа %^ІіпоШ у 
Іа регЛгіх у д. 
Іа Ъесазіе, ІО* 

ее Іа ц» 

I СтрофокаліЧлЪ 
есшв величайшая 

птица у 
королекъ а. 

саиал малѣйшая; 

соеа 3* самая 
презрительная; 

уАодЪ 4* 
самый скаредный# 

фазанѣ 5* 

Арахйа {дудакѣ) у 6. 

глухой тетеревѣ у 

{глухарь) у ь 
тетеревѣ у 8* 

рлбннкѣ у 
куропатка у р* 

лЬсной куликѣ ІО* 

большой дроз/Ь ІІ4 в 

^еІЬ* ипЬ 
6#9еГ» 

Феі* в«йай г. 
«(I Ьсг ді-50(е Х>о$еІ, 

(ВоІ&ЬйП(1)еп 3» 
Ьсг !(сіп(ге; 

Ые іВик 3. 
Ьсс тіфйіфііе; 

Ьсг ЙРіеЬЬьр^ 4. 
■ ^ Ьсс цп|!4«9|іс. 

Фсс ^йГл»/ 5. 
Ьеѵ Ссаррс; 6, 

Ьеѵ .ШеѵЬлЬп, 7, 
Ьйв. ЙМЬаЬп, 

Ьй4 2{еЬЬпЬп/ 8» 

Ьйй 
Ьй8 КеЬЬиЬп/ 9, - 

Ые І»йІЬГЛиср(> 10.. 

цпЬ Ьсі* Жсйтеівѵо^еі 
(Ы? )09йсЬо(Ьег/ 

&со(ГеО 11* 
■ I 

0<^гапа, е, велвкій^ ЙСо^. 2) Ресі«, малткій, Іісйі. 
М^ргізаЫе, прёІЬриіпелвныЙ, ШДф^Ііф* 4). Маіргорге ^ скв* 

редный) ив(14(»3. 

► С а 
□ідііііесі Ьу Соо^іе 



. вопе ба потЬге беі | причисляюліся кЪ юеѵЬеп піі( ип{>'г Ьк 
теіііеагв •)теи. лучшкяЬ кушаньлмЪЛі^іП (Вггідпіг 9С^4^1с(« 

Оа(ге с6* бікаих, СверьхЪ. сихЪ ЗСи^еі* Ьіе(ел 
Іеа ріиа з)соппи$ аопс.сушв извѣстнѣйшія:((пЬ «т піеі|1;п бсійппс 

Іа (гёа ѵі^Папіе бдящій журавль ^ 12. Ьеѵ [ф шб;Гйте 
^г««, 12. ЗкСйпісЬ/ I*. 

Іа цётіааапее #о*г- сшенящая горли- Ьіе зіітепЬе Сасіе^ ' 

іегеіи, 15. 15* ІйиЬс, 13. 

1с соисои, 14. кокушка^ ід* Ьег ЗІпІіиІ!/ 14* 

1с рі^еоп гатйг, влтютинЪ, (дикій Ьіе ч^оІЯйиЬс , (шіі&е 
голубв, дикая го- . ІСймЬе) 

1с//с, іріѵегі) лубка О дятелЪ^ Ьеѵ в^еЛѴ/ 

\в ^іаіу сойхау Ьеѵ-^оЬЬсЬеѵ, 

Іа соі*пеіІІе» І5. ворона. 15* ѣіе ДгйЬе. 15. 

I) Воп > ис, добрый у хорошій) 9П(. 2) Іл тсѵ, кушанье^ 
Ь«в (Йееіфе, Ьав €(Геп. 5) Соппи, с, извѣстный, беіапік. 



\ 
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XXI. 
V і , ^ 

Оізеаих <3е ргоіе. ‘Хищныя лтицы. 

Ѵаі^Іеу ОрелЪ ^ !• • Фе? ИЬ\п, I. 
1с гоі сіеб оиеаих^ царь пт%цЪ ^ Ьег 2(спі0 ип(ег Ьеп 

йхс Іе смошришЪ на солнце. 
ѴЗдеІп, 

1»^» «п Ьіе воппе. 
Ье ъаиіоиг 2* КоршунЪ я* Фег Фсусг 2*, 
ес Іс согЬеаи 3* н воронЪ 3* , ипЬ Ьсѵ 7?аЬс 

8С гераізвспс , питаются пЛ^гсп (іф 
-) сЪаго%пе^ ладалнщеліЪ. »от Шіе, 

"Ѵаиіоиг 4* Ястребъ 4* 1 Фег ^йЬіф» 4, 
гаѵіе похищаетъ млб» 

1е8 роиІШ^ курлнпхЪ цыплятЪ. Іипд^ •^йЬпег.. 
'Ъс/аисоп^ 5^ СоколЪ 5 5. Феі- ^йІРс, 5. 
Ѵсрегѵіег 6. тсолннкЪ 6. Ьег вр^сЬес 6. 
Ѵесогсдеиг* у 7^ и сорокопутЪ 7» циЬ Ьег ХНУ&щеѵ, 7, 

ргеппеѵіі Іев регк$ ловяшЪ лтнчекЪ. (апдеп Ѵ(5дс1фсп 
омеаиХф 

Ьс тг7ап 8. КречетЪ 8. 
(йеіпе 586^еІ.) - 

' 5>ег ХЗрсіЬе, 8» 
сЬа58с анх рі^еот ловишЪ голубей ('йпзі СаиЬеп 
ес аих ріиа §гапііа і 1 крупныхъ птнцЪ, мп{> зі-60?ѵс Х><?зеІ* 

оізеаих;» 

• 

I) Ье *оІеі1, солнце, Ьіе 0оппс. Я) Ьа сЬаго§це, 1е сайаѵіе^ 

аадалище, Ьй« ЗСйё, 5) Ьс р.іііеоп, голубь, біе 5в«6е. 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



XXII. ^ 

Щ12ІГ Водлныл лтийьі. ЗбаІ’ГсгоЬдеІ* 

(Цие$ 

ііг »еі5е вЛшйп, іг 
Ьіе (Вйпв 1. ^ 

ипЬ Ьіе іЕпіе з» 
(фаітшеп, 

Іе ріоп^іоп ИырокЪ фее СлиАее/ 4. 

р1оп{;е ^ап8 (іеа нырАешЪ.- іаис^І |(ф цпіеіѵ 
еаих. 

А ^е% оііеаих аіоикг КЪ симЪ причисли ѵефпе ^іп)Ц 
Іа реиіе ^еаи воляпую хурячку Ьй4 30Рй(1есЬиЬп 

(з)й)иЦие).' л бабу птицу, хо, ипЬ Ьеп реііслп (ЬіС 
ее 1е '*) реііст. іо. ' «сорйапй) ю. | 

Ь’ ог/'гаіе 5. Скопа 5. Фее 5* 

ее к ѵашеап 6, И чайка б. ИПЬ. Ые ѴСібѵе, 6, 

кп4епе ёе Ьаае слѣшаютЪ сверьху {^іедеп фееипеее; 

еп Ьав; ввіізЪ; 

шаіі к Ьего» 7. но цапля 7. йбер Ьег КеіЬсе; 7* 

ас еіспе $иг к ЪогИ стоивъ на берегу |1с^е «п Ьеп 
фе Геаи 

роиг рісЬег, для ловленія рыбы, «т 5»ЯЬв яг ^йп0еп-* 

\л Ьиіог ^ь/л&(6ыкЪптнца}8. Фіе 21с(7СдоттеІ'3; , 

Іл 1) Папе еіріф, і 
І'оіе а. 

е^ к еипагі 5.. 

*) па^епе. 

МЛ9Н 
гусь 2. 

ц утка 3. 

плаваютъ. 

I) Віапс, сЬс, бѣлые, И)сі|5. -3) ]е па^с, плаваю> іф Іфюіпи 
юе^ 3) Іа (оиЦпе, водяная курочка, Ьаё ЗВййегфи^и. 4) іе р^* 

Исав, баба пшив^) Ьеѵ 9)«іивп, ОЦ 5)]с п^е<кпа, 

Іф Рф, 



ХХП 

Аѵез ас[ца1гсае 





спГопсе іоа 
Гели, 

с( ніи^іг сотш^ 

«п іаигеаи. 

Іа ЬосЫ^иеие 9* 

гстие Іа ^иеие^ 

опускаетъ носЪ 
вЪ болуу 

ж рычитЪ какъ 
быкЪ. 

Трясогуска 5. 

іпрасетЪ хлостолЛ* 

'.(ІсЛ Ьеи еЛ)паЪеІ 
Ы ХОаріеѵ, 

ип^ бгйОеі шіе 
еіп ФсЬв» 

Фіе Ъа(!Ь(}е1уе 9. 
ГфйпеК Ьеп &Лтгі(^ 

I) и Ьес, косъ пшнчеи, Ьсѵ 0фпа(^^ 

г 

□ідШіесІ Ьу Соо^к 



ххщ. 
1д5ес<:е8 ѵоіаіпгз, ВасЬкол/іыя ^ІкбспЬсё Цпдс* 

тающія. ^(е^ег. 
’Ѵ^ЪіЦи 

(аіс 1е ^^тиіу 
^ Ьоиг4оп 

рЩс. 

Пчела I, 
дѣлаепіЪ ліедЪ ^ 

которой трутень % 

. рЪѣДаещЪ, 

Фіс ;йіепе I, 

тафе-йош^, 

юеіфеі^ Ьіе -^итшеі з. 

Ѵйіфі ' 

Ьа 
Іс /г^/о», 4, 

рі^иепс чіе Цці’ 

ес зиггоиі 
Лс Шт\ рЦц<1 

Оса 5, 

щ шершень 4^, 

жалятЪ 
жал9лЛ , 

а наипаче 
969^1 5^ кураршТ) ' 

фі? ^е^ре 3, 

ипЬ Ые -^ост^^ 4, 

(1?фсп шН Ьгш 
ѲійсЬеІк 

ипЬ іпі'опЬсіфеіі 
^іе ^сстГс 5,«' 

1е Ьбиі); 

^иапс й пои», 

С*€8С и поцсЬ^ 6. 

1с 7^ 

\ 
скошину; 

а наръ 
^уха 6* 

Ц КОЛіЦрЪ* 6, 

Ьйв ЯЗіс^; 

іщь мпй . 

|)«с 51іегс б, 
цпЬ Ьі? ШбЛе» 7« 

І^е ^гіНоц 8^ 

Ѵ'ГІС* 

СбсрчокЪ 
НоешЪ^ / 

Фіе ФсШе 8* 
(іпзе, ' 

Хе рврИЬп 9^ 

цпе сЪепЩг 
4) віісе, 

Ѵ^І^ѴТЩ Іа« 

Бабочка 9, 

есш^ крылашая 
гусеница* 

^укЪ ^0, 

Фгг ФсЬшсгкгііпд 9, 
і(1 сіпе 

- 2?ааре. 
Фсг Жй(ісс ІО, 

1. Ш< I '■!> іч" 'Ц>и ... ■ -1 . . ■ ■ ■ .1. 

іиіеі, иедЪ, >П’ «^опсд, й> Ь^аі^иШоп, ю, жалр, Ьеѵ 
0МфсІ» 3)}е, щоі, я, 4) 4с, кдилааімйі а.е(ІйіД(« 

• Оідііііесі Ьу ^доодіе 



8'1гедепЬе5^ипде^к(к.НасЬшл\ш.л?)ШающУя. 

□ідііігесі Ьу Соо^Іе 





41 

ееиѵге 1сі 

аііеі 

раг аиггез 
ріиз Гогеся. 
Ъс ѵег-іииапі 

(Іиссіоіе) іі^ 

^)-Ьгіі1е Іа пиіг^. 

I покрываетъ свои 
крылья 

другими жесткими 
крыльлАін. 
СеЬтлякЪ 1І* 

ночью свѣтится/ 

бсЬеЛ ІІ^іпе 
^ІйЗсІ 

ши опЬсгп батгп 

ЗоЬлппІ5шйкті 
сЬеп !!♦ 

ЙІДпісі 

І)Ь’аІ1с, Г. крыло, Ьсѵ 2')Аиіге, другой, сіп «пЬегег, 
$][ Ро« , о , жесткія , ^аѵі. 4)/е ЬгіИе , сяѣчуся, іф дійпі?. 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 
-іУ" 



4» 

Оиа^гире<1е5, с(: 

ргетіегетепі: 

^иасі^ирес1с8 

, (1оте$сЦие8. 

Ьс сЫеп !♦ 
се 80П реііі 2. 

§аіч]спе Іа таиоп^ 

^с сЬ / (1с таеои) 

риг§;е Іа таізоа 
<Іе 4. 

сс диі 8С Гаіе аіизі 
цуес цпе іоигісіеге^ 5 

Ѵі(игеиіІу 6, 

1е ііп^Ф 7. 

се 1с а Іоп^ие 
^иеие <^ 8« 

оп ІСІ еіепе СП са^е^ 

роиг Г атиістепі, 

Ъс гаі 
се 1е8 аиегез 

§гап(1е$ ^оигііу 10, 

Іа ЬеШіеу 
Да татігву 

1с /игеі (риеоіз) 

іопе Ьеапсоир 
ас ^')іоП 

Лапа 1с тбпа§е« 

XXIV. 

ЧетвероноііЛі « 23іеі|ціізе «п^^п^а« 
€0 лершіЬ до- ег(1сп^ 

ліаштл. 

Собака I. 

со щенкомЪ 2. 

стерегутъ АворЪ.' 

Кошка ікотпЪ) 3, 

очищаетъ аомЬ 
'ѳтЪ мышеКі і 4. 

кто также дѣлается 
^апалшю. {пастью) 5. 

5*4|;у і б. 
обезьяну 7. 

[и Аолгохвостую обезъ- 

‘хну 8. 
ІНержашЪ ьЬкЛЪтках'^ 

для забавы. 

Крыса 9. 

и прочія 
[большія МЫШЧл ІО 

ласочка^ ^ 

куница у 
хорекЪ 

причиняютъ много 
врела 

вЪ хозяйствѣ 

Фсг ^пЬ I. 

ипЬ Ьай ч^йпОЛеп 2,' 

^йггй Ьлё' -^аиз. ! 
|ф»е:5й«5е (бсгХлгес) 3, ; 

таф( Ьаё ! 

»оп ШйиГсп 4. »еіп, I 

юеіфев аиф кій Ьес 
ІШйий^Це 5. I 

|фо< ШісЬЬбтсЬеп, 6,' 
Ьсп ЗІДгеп 7. I 

|цпЬ ()еп Ійпвде(сЪюйПЗ^ . 

гео 21<|геп 8* | 
тйп іп ЖД^0еіг ^ 

'іит 5еі»0сго:еіЫи 
Фіе гСй^е 9. 

ипЬ Ьіе йбгізеп 
Зго^п Шйо(ё іо. 

ьіе УХ>іфІ, 
Ьог Шйс!>ес, 
ьл 31*** 
е^шг оіеі 
вЛййеп 

іт .фйи^юеГеп. 

1) Ьа 8оигі$, мышь, Ьіе Шив. 2) Ь’атпаешеп*, ш. ^абав», 

бег ЗейѵетеФ. З) Іл «огл, вредЪ, Ьег ©фпЬсп. 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



ххіѵ; 
Ома(Ігире(ііаеГргітші йотеШса 

0иас1гирес1е5 еі 

ОпсЛиресІез (1отейі^це5 

<Э?іег(і^^іде ЗДеге, иоь ^оибфш. 
ЧсіІІВСрОШГІЯгіво первыхъ ДОМШИНІЯ . 

, ОідШіесІ Ьу ^доодіе 



ч 
□ідііііесі Ьу Чдоо^іе 



□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



Реси^ 

Скотъ. 

XXV. 
Бёіаіі (^отеГ1!і^ие. 

□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



ВАаіІ <іоте5і:і^ие. 

XXV. 

Скотд. ©йё ЯЗіе^. 

Ьс Ьоец{^ БыкЪ ^ (^ВолЪ) I. іФег'виес, (фсЬа) <. 
Іа ѵасЬе 2* корова 2. * &«е Ха^ а. 

се 1е ѵ€аи 3* и теленокъ 3* нПЬ ХаІЬ 
опе ёи і^роіі $аг имѣютъ волосы на ^аЬеп -^Алѵе апГ Ьп 

Іа реаи^ кожѣ: ч^аиі. 
І^с ЬШег у (Іс той- ОвенЪ^ баранЪ (клрі- ©«г МРІ65СС (в<Ь4рвд 

«ОП^О 4* Аінок)^ 4. ч^лттеі/) 4., 

Іа ЪгеЬи 5* Овца 5* Ьлв всЬйй^ 5, 

се Ѵа^пгаи 6. и лгненокЪ 6. нпЬ Ьав Дйтт 6^ 

^пе соиѵегеа ас ^)Іаіпе^ носятЪ волну П'йдеіі КРоКе, 
[шерсть). 

/ 

Хс Ьоису 7» І^озелЪ ^ 7* йрЛ, 7» 
Іа сЬіѵге 8* коза 8. [ Ьіе Ые$^ 8. 

ее 1с сЬеѵггаи^у 9. и козленокъ ипЬ Ьй8 ^бе^сЬеп 9. 
рве сіс$ Ш//еі (іс имѣіс тЪ ’кослеы ^й8еп -^ййі^опеп 
роіі ее <1е$ ЬагЬс4. и бороды. ііпб ЗГіе^епЬДі:і«і 

Хе роте у (1е БоровЪ л ІО* ібег ШЬег (Ьй8 
ѵсггае) ІО, ^ всЬюеіп,) іо,_ 
1с сосЬоПу свинья Ьіе вйц 

ее 1с таг^ишп іі. я лОросенокЪ 11, ипЬ Ьй8 ^егЕеІ іі. 

опе (1с8 /о/с/, имѣюшЪ щетину и ^й(еп ^ое(?сп цпб 
іре йеа рі€й$ ^оигсЬиі 

/ *і 

раздвоенныя копыта. ^еГраиепе Хівоеп, 

І^Ье.роИ, волосъ, Ьпв ^йпѵ. 2) Ъа Іаіпе, ролна, шерсш, 

Ые ^ЕВоКе. 3) Ьа юиЙе, косма, Ьіе фяаг^оке. 4) Ьа ЬагЬе , боро* 

да, Ьес ®аіг. 5) Ьа іоіе йе роге, щетнца, Ыг @фю«<пЛоѵ(1«, ' 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 
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ххѵт. 
Сго8 Ьёіаіі, Ъёіеѣ >Ра6оий скбтЪ. 

<іе 5отте, йе 
еЬаг^е. • ' 

ЛМпе 
се 1с пиіеі 2* 

рогеспе сіеа М Гагсіеаиі, 

1е сЪйѵаІ 5* 

дие 2) рагс ипс 
сгіпіеге, 

поиз рог её попе з) тетсз 
Ье сЬатеаи 5* 

рогее 1е пагсЬапсІ^ 

лѵсс Іез ^)іпагсЬап^ие^ 

\Л1срЬа71{ 64 

^иі ргел(1 
Іа 6) поигггШге 

аѵес за 7)іготреу 7 

I а гісих 
' заНІапсез 8* 

•дсс рсие рогесг 
Іиз^ц’а ггспес 

Ъ(}ппе$^ 

ОселЪ I. 

я лотакЪ 2. 

носяіпЪ тлжестн, 

Лошадь^ {тіоиъ) 3. 

Ікоіпорою украдіаед|Ъ| 

грива у 4; 

[возитЪ насЪ самихЪ 
Верб ЛЮ Л 5* 

возвшЪ хулиа 
сѣ товарами» 

СлопЪ ^ 6, 

которой ()ереіііЪ 
\^орлЛ 'хобощомЪ ; 7, 

имѣетъ два 
высунувшіеся эу5а 8.] 

и можешЪ носить до 
тридцати человѣхЪ\ 

Фег <лрі\ I. 

ипЬ Ьсг ХПлиІеіеІ г» 
и-адсй' Я^аЦеп. 

Фйй рі^сс», (3?о^) 3. 

юсіфст Ьіс ШйЬпе 4«< 
юо^І лп|гс^е, 

пЛді ипй |(г№(1. 

Фйй Дйшееі 5.. 

'Ггаді Ьсп 
ті( Ьсп Хбяасеп, 

©«• іЕІсрЬй»и, б, 

, юріфег Ьаб 5іте«г 
№іе Ьсп» Хі'іПёІ 7* 

оіі(піп}т(, 

^И)ссп 
ѵоітодспЬе 5лЬпе 8. ’ 

ипЬ !«пп дедсгі 
ШспГФсп падеп. 

1) Ье Гаійеаи, тяжесть, Ьіе ?а(1, 2) ]с ршге, украшаю, іф 
5) Мгте, самЪ, |с(6(1. 4).*'* тагсЬагкІ, купецЪ , Ьсѵ 

тапп. 5) Ьа тагсЬапйГае, трварЪ, ^іс ЗЗааічг. 6') Ьа поиггісцге,' 
корнѣ, Ьаё 5нкеі'. 7)ѣа ігошре, хоботѣ, Ьсс !Нй(ТеІ. В^Ь’Ьотте, 

человѣвѣ, йсѵ ЖспГф. I 

I 
□ідШіесІ Ьу Сой^іе 



г ;ѵ:ѵѵ- уонк: 
■ .ЫѵАКТ 

л . ", ,ѵ А."": 

« 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 
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XXVII. 

Вёі:е5 5аиѵа§е5. Дикой скотЬ. 

Ѵиге I, УрусЬ X. Фег 2(пегосЬз і.’ 
сс 1с Ьи/ре ^ 2. вопе И БуііволЬ 2. ііиЬ Ьег і. 

йез ^^ЪоеиІ5 *)іаиѵа^іі. сушь лнкге быкн. (ІпЬ П)іІЬе ФсЬГ«*^ 

Ѵе/ап 3. А ось 3. Фйв Шепбфіег 3* 

ропс сіез согпеу имѣетъ 
ЬгапсЬиез, (Лез Ьоіз) вѣтвистые рога, - іасПде -^оспег, 
сотте Іе сег/\ 4. катсѣ олень (ла«ь); 4. й)іе еіп -^ісСсЬ; 4. ■ 

1с сЬеѵгеілІ 5* Серна 5* Ья# 3?еЬ 5. 

с С 1с сЪатои и дикая коза 7. ипЬ Ьіе ШешГе ?• 

опс Лез ’^)рсі\іе^ согпе^ ^ имѣютъ небольшіе ^ябе» ІІсіпе -йоспее; 

рога; ^ ' 

Іе Ьощивііп 6. а козерогЪ 6. Ьег вгеіпЬеЛ 6. «8ес і 

СП а Ле Гоге §;гапЛсв. , превдликіе^. дго^е. 

Іа ііеотпе 8. Единорогъ 8. Фяб Шпі)Ьѵп 8« - 

п’сп а ^и^ ипіщ имѣетъ только ^яі пиг еІп 
одинъ рогЪ^ ■^осп. 

Ье іаті%1иг 9* КабанЪ 9* Фег (бЬес 9. 

Лі^скіге аѵсс зез растерзываетъ клы^ ѵеі^ т(( беп Зід(>пеп.' 

каліи. 

Ьс Ііеѵге ТО* ЗалцЪ'^ ІО. Фа -^аяГе ю. 
. езе сгаіпеіГі боязливъ* і({ Іигф(Г«>я« > 
Ье Іаріп ІГ* КроликЪ ІГ. Фя« КйпіпЛеп 11. 

сгеизе Іа іегп ^ роется вЪ зелілтд Ьцѵй)9ѵ46е Ьіе АгЬе, 

соште Іа іаирф 12. какъ и протЪ ^ 12. шіе еіп Шяиішисі, іхі 
^1]і Гаіе Лез который зеліляные іѵеіфег 

іаиріпіег^і* кучки насыпаешЪ. аиГаНГг. 

і)Ье ЬосиГ, быкЪ , Ьес 0«^, 2)5іпѵабе , ДИКІЙ, іеііб. 3)Р®г 
гіі, е, небольшій) малый, ((сіп. 4)ип^ е, одинЪ, еіпе«г, 5^іа 
(апрішегс) земляная кучка, баі €і-Ь^4нГфеп. 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



XXVIII. 

Веі;е5 І'ёгосез. Диіііе звірп. ЙбіІЬс ^^іеге^ 

,І.е8 Ыш ^')/сгоееі 

опі ^е5 ігі//еі 
с« <іе$ 4епіі 

аі^8, 

Дикіе Збѣрн 
имѣюшЪ острыя 

кохтѣ 
Л и зубы^ 

вс 50ПІ сатіѵогеі, И суть плотоядные^ 

сеІІсз зопС! Іе Поп і. 
ес Іа Шппе*^ 
Ь рапіЬеге 2. 

ес \с іі^Пу 3* 
Ѵоип ѵеіи 4. 

какЪ то: лебЪ і 
.и львица^ 

барсЪ 2* 

и тигрЪ^ 3. 

]^осматый лидбЪдъ 4.] 

ее к Іоир 5, гаѵіззапс^и хищнын болкЪ ^ 5- 

Іе Іупх у 6. ' рысъ^ 6. 
к гепаЫу 7- езс лисица, 7. которая 
к ріиз 6) гозё ёе всѣхЪ лукавѣе} 

іоиз Іез апітаих; 

к Ыгіиоп^ . 8 . 

^иі аи Ней ёе ^>оі1 

сзс агтс ёе роіпШ] 

Лс ЪШгеаи 9*‘ 

ёетеиге, ёапа ёсз 
, ') іаЫетеіш 

епЛ і 
который вмѣсто 

[шерсти иглы имѣетЪ;| 

барсукЪ 9* 

вЪ норамъ жнвешк 

Фіе шіідеп (ЕЬкге 
^абсп {фаѵіг 
Жіааеп 

, ипЬ 5ДЬпе^ 
ипЬ (іеІГсп 
ак: Ь'еі* &оше і« 
ипЬ Ьіе Д.ошіп> ' 
Ьсс ^атЬсѵ а/ 

цпЬ Ьеѵ Сідес/ з* 
Ьег }оесіде Фаг 4/ 

|цпЬ Ьсі* геШепЬ^ ЯС>оІ?, 5« 

Ьег Д^асЬв, 6. 

[Ьсі-5»*в, 7^ «еІфегЬсг 

Іі(1ів|1с итес оИеп Щ; 

Ьес 

Ьеѵ ап|!ас( «фааге 

всаЛсІп ; 

Ьег З^аё73 9* 
Іт^пі іпвсЫар(ІоЛв^* 

І)1а Ьёіе, 5вѣрь, Ьй^^^іег. 2) Р^госс, дикій, ЮІІЬ. 3) Ь* 

§гіЙе у кохши, Ьіе «Ійне. 4) Аі§;а, е, острый, )1фяг(. 5) Сагпі- 

>огс, плотоядный, |!«{фГгсЯспЬ. 6) Киве, <е, лукавый, хит¬ 

рый, 7) I* нора, Ш ©фІирЦоф. 

□ідіІііесІ'Ьу ^доодіе 



I 

» 

ххѵш. 
Гёпе ЬеГйае. Пёіез Кгосез. 

Дикіе звѣри. 

□ідііігесі Ьу Соо^іе 



\ 

□ідШіесІ Ьу Соо^Іе 



ІЯ к ККѴ/ 

РУВЫС ЫВЛАг:” ' 
I 
I, 

I ^ АЗТОД, а;, І, І 
I ТЛ.Віі]ч| • 

І-? ."Ѵ"' 

^ «г 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



XXIX 
е( гррМІіа 5егреп5 еі Керіі 

□ідШіесІ |)у Соо^іе 

а§ф((і«врі ««Ь ©яЛж. Змеи и пресмыыючи 

ШЧГ'Т — 
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$сгреп$ еС 
тсрсііез. 

г. 

г 

Ьс игрепі 
I) гетре 

«п іе гсрііапе, 

Іа соиіеиѵтш і. 
^апз 1е8 ^оНи ^ 

Іс ^егрШ й^еаш 2, 

с1ал8 Ѵе'аи, 

Іа ь^ге 3. 

4ал$ 1в8 епЛгоіи 
з) ріеггеих; 

Ѵаіріс 4. 

йіпе ІС8 сЪатрі. 

І-е игріпі йопш» 

ііщпе 5. 

/атре ^§;а1етспе. 
"иашрЬиЪепе. Ь. 

аѵеи|;1с. 
Ссих 4иі ол( йсѣ 

8опС: 

Іе, ІехагЛ ,7» 

Іа іаІатапЛге §• 

ес'іе ісогріопь 9* 

XXIX. 

Злііп іі лресмы- 

кающіАсл. 

УжЪ 
ПйліаетЪ 

. извиваясьі 
з^Ъл I. І 
вЪ лѣсу, 

нлра^еоАлнал зліЪя)*2,. 

шЪ еодЬ, 

ехнлпа 5. 

вЪ каиенн^тыхЪ 
мѣстахъ, 
аслндЪ 4« 

вЪ лоллхЪщ 

Равнымъ ч)бразомЪ 
ползаетъ 
и удобЪ., 5* 

Мѣдяница б. 
слѣпа. 

Ноги нмѣютЪ 

ящерица^ 7: 

салаліандра 8* 

н скорпіонъ* 9* * 1 

• 0ф(апдеп ипЬ 
Ѳсгойшс. 
Фіе @сЬ{ап$е 

^ Лісфі, 

{пЬещ (іе (іф <сЛтт^ 

Ые детсіпе вФІапде і. 

іт ІСГаІде/ 

Ьіе Х)^аі1еі;(сЫапде %. 

іт %>а((еі:, 
Ьіе ХІлПіх, 3. 

оп (е((ідеп фсееП; 

Ьіе ^еідпаееек 4. 

аиі ^еідесіг. 
€6еп (о (Неф( .аиф 

Ьіе ипІ!е. 5. 

Фіе ^ИпаГЛІеісЬе в* 

і|1 ЬИпЬ. 
^аЬеп 

Ьіе 7. 

Ьег вйІатапЬеі; 8* 

цпЬ Ьсс веоеріеп. 9. - 
с- <*: 

і) |е гат^ ^ ползаю, (ф ?гіефе. 8) Ь'еясігоіе, т. мѣсто, Ьес 
^ 0г(. 5)Ріеггеих, еиіс, каменистый) (>(((9. 4) Іх сЬашр) поа*^.^0 

Ьй< $еІЬ., 5)Аѵео{ІЪ, рлѣпый) ЬііпЬ. б) ^е ріе4» ногД) Ьег 

□ідШіесІ Ьу Соо^Іе 



XXX* 

ІпзесСез гага- 

рапиз. 

Ьс8 ѵег^ , 

гопдепг гоиг, 

1е ѵег іет І. 

Іа Іегге^ 

Іа сЪгпіІіг 2. 

]е« рІаЫез^ 

Ь іапіегеііе 5- 

ІС5 /тНі Ае Іа ^егге^ 

1с сі^геп^оп 4* 

1е ЫеА^ 

ХагШоп 5* 

. 1е Ьог^^ 

' Іа іщпе 

Іе$ і) ЪаЬіі^ €С ІС8 

Ііѵге$\ 

Іа %еие 7. 

'' ' . 
^иі Іа ІитіёгС) 

сіійГегепг» з) соте- 

8пЫе8; 

ъп аиіге ѵег 

^Іов^е Іа ЛапАеу 

Іа тііе 9. 

1е ^')/гота^і. 

ЯасікомыЛ лол^ 

зающгл. 

Чербн 

іпочатЪ ве^хи 
Аождевый (землВный) 

яервь і*. 

^елілю у 
гуіепнца 5. 

растіінгл ^ 

саранча 5.^ 

) лолейые пяоАЫ ^ 

посатнкЪ 4. 

хлЪбЪ (зерна), 

АревотонецЪ 5. 

Лерево^ 

моль 6. 

^гіефепЬе^ Ип^е* 

. Мс^сг* 

Фіе ігайстес 

^ѵпЛдсп дГІсі-^апЬ ѲафеП/ 

Ьеі' ^{едепюист і*' 

Ьіс <ЛсЬе, 

В!е гілире з* 

Ьіс р(1а»^С/ 

Ые ^еи|сЬсё(?ё і* 

.Ые ^еІЬ^ѵйсЬіе, 

Ьеѵ !^огпшЦгт 4» 

Ьа§ ФёЛёіОё,' 

бёё -^оізтоигпі 5. 

Ьйё 

платье н ктгн ^ I гіІё1еёЛр«Ь ЛйЛёг# 
і|||||р( 
оеЯрл 

тараканЪ 7. 

убѣгающій свѣту, 

разныя сЪѣстныя 
припасы; 

Мксный же червь В• 
ЛІОЧИШЪ МЛСОу 

хырный червъ 9. 

сырЪ. 

&іе оі-іёй4Лі)с()е ЙЛйЬа 

(Ьег СйГйЕйп) 7* • 

Ьіе 6йв 2іф4 ріс^еі, 

»п(іфісЬёпе ®^»ййгё1і} 

Ьіе ІПлЬе 8. йбее 
ісіпйзі Ьйв 51е»|Л^ 

Ьіе ЙТіЦ?е 9. 

ЬСП Зкйв. 

1) Іг’ЬаЬіё, т. платье, Ьйв ^(сіЬ. 2) ^е Ііѵгс, книга, Ьа< 

Окіф. ' 3) Ьез сотеіііЫез, сЪѣсшный припаѣ, Ьіе €^ЮййГёП* 

4) Ьа ѵіапбе, мясо, Ьйб ^іеіі'ф. 5) Ьс ^та^е, юырЪ, Ьег Ші, 

уСоо^Іе 



XXX 

Ііі[е(3а герепйа. Іпіейез гатрапз. 

ип^ііе^ег. Насѣкомыя ползающія . 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



ТНЕ КЕѴѴ УОКК 
РУВЫС ЫВКАКТ 

АзЛа, ^ЕNОX АNО 

ТІк©ЕХЯ ЕОикОАТХОНЗ 

к 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



1«а рисі заи^іПаікеі 
1с роѣ \ ІО. 

<1^1а рипаш II. 

риап^е 
погЛепг Іез Ьотті, 

^ Ьа іщие І2. 

зисе 1е $ап^* 

І-е ьег а ш$ 13. 

лоиё йойпс Іа /о/Ѵ. 
' Хг/оигті 14. 

с« ) ІаЬогіеизе. 
'Ѵагаі^піе 15. 

011г4к ипе Іоііе* 

Ііта^^оп 16. 

рог(е рагсоиг за 
4етеиг€. 

: Прыгающая блоха, 

I еошь^ 10: 

в вонючс^и клопЪ II. 

хусаютЪ 
КлещЪ 12. 

сосешЪ кровь. 
Шелкобой цррбъ 13^ 

дѣлаегаЪ шелкЪ^ 

Мураеен 14. 

лірудолюбивЪ. 
ПаукЪ 15; 

ВЬетЪ лаутнну. 

улитка -іб. 

вездѣ носитЪ жили¬ 

ще свое за собою. 

Фег ^і1р(спЬе ЗЬЬ; 

Ые Д.Ацз^ ІО. 
ипь Ьіе (ііпСепье 

ЧООлпц 11. 

бсібеп Ыс ІйтііЬт. 

Фіе ^фаНЛив іі. 
Гаи^і Ьаё ^1п( аи^. 

Фер 0^сі&еіиюигт 13. 
тафі Ѳеібе. 

^іе “Зітеі^е 14. 

і{1 аіѣеііГат. 

ФІе ^ріппе 15. 
тяф{ Ср'птюсЬт. 
Фіс 0сЬпс(іе іб. 

ірДді йЬеѵаЦ фр .фаив 

ти. 

' 1^ *оіе, івелкЬ, Ьіе ^сіЬе. 2) ЬаЬогіепх ■ еиіе, іпрудблю* 
1ИВЫЙ, арбРіРіш. 3) ^а (иНе б’агаіепбе, паутин», Ьі* @ріппше6<* 

/ 

□ідШіесІ Ьу Соодіе 
О 



5® 

АтрЬіЬіе$. 

хххг. 

Земнободныяі ^тр^іЬіеп» 

5иг Іа Іегге І^х-зежлЪ ЗСиГ Ьет Д,впйе 
ее ^ая8 Уели в вЪ болЬ ипЬ іт Х)С>а(|ёі; 

уіѵспс: живушЪ: Іебеп; 

' Іс сгосо^ііе^ I. . ирокод^лЪ ^ !♦ Ш Сі^осодШ/ 

сгиеі апітаі^ Лютой -звѣрь еіп эгаиГатев (ГЬ>ех 
^иі ЬаЬіее Іс і\Гг/, вЪ Нилѣ рѣкЬ Ьй ЯіІ(?сотв 
йеиѵс (і’Е§;урсе ^ , вЪ Египтѣ; (п €99ріеп; 

1е саііогу 2. бобрЖ 2* Ьег ^іЬес, з. 

ауапг Іез ріе(!$ имѣющій лаіты^ Ьег 
СП Л>гте 4с па^еоігеіу ■ 

аѵес 1е89иеІ8 і1 па|;е, коими онЪ плавает!, ЮбшН ег Сфтіттес, 

с( ппе 3) 1аг§е ^иеие\ и широкій хбостЪ ^ ипЬ еіпеп бгеііеп 
всЬюеіГ; 

Іа ІоиРге^ 5, -- бЫ4ра^ 5* Ьсг $і(<Ьоііеѵ, 3. 
Іа ^гепоиШе 4, квакающая Ьег яивгспЬе ^ѵо^Л}, 4. 

соазвапге , длгушка^ 4. ' 1 
Іс сгараиЛ жаба Ме Хсі^іе , 

се ,1а іогіие. 5» и черепаха^ 4. ипЬ Ьіе 5. і 

/ 

I) }с ѵів, і^аі ѵёси, тіѵге, живу, іф (Ле. 2) Ье йсиѵе, рѣ- 

ха, ь«ѵ @№от, 5іи@. 2) Ьагее, широкій, і ая) ое, (ѵсір 

□ідШіесІ Ьу Соо^Іе 
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Штр|)іЫт. ; Зе мноБодныя. 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 





! ТНЕ ѴОЕК І 
ис ив КАКУ | 

, А /ЮН, I-ЕNОX АМО І 
І ііЬОЕН ГОЬ'НБАТЮНЗ ' 

1-^_^_і_і 

□ідШіесІ Ьу Соо^Іе 



ХХХІГ. 

РіСсез Лиѵіагііев еі ІасиГігев 
РоіПГоп5 сіе ІАС . ' еі сіе гіріеге 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 

шир --шЬ ДВ грЬег [ііНх- 
Рѣіньія и озфныя рьіБы. 



' XXXII. 

Роі58оп8 йе Іас Рііныл и д^ер- ипЬ іШср* 
.еі йе гіуіеге. ныя рыбы. ^сг^Тфе, 

Іе рошоп Рыба 
а йез па^еоіггі^ I. имѣетъ лерьл^ I. 

^ Гаісіе ^е8^ие11.е5 і1 коими 

па8;е, плаваетъ, 

^8 о) оиіез^ 2* жабрѣі^ 2. 

раг 1е89ие11е8 11 геБріге) которыми дышетЪ^ 

ее сіе$ И ко^тн; 

СП оиеге свервхЪ того . 

Іе таіе а ипе Іаііе^ сал^ецЪ жолокп ^ 

Іа /ешеііе сісв оеир. . а самка пкру* 

ОиеЦиез - ипз Нѣкоторыя 

опе ёез ісаіПеі^ имѣютъ чешую у 

сотте: Іа сагрі 3. какъ то: карлЪ 3. 
ее іа ЬгосЬеІ; 4* и щука\ 4» 

^’аиегез зопе* Ііззез, иныя гладки, 
ееІ8 ^ие; Ѵап^иіИе $. какЪ: угоръ ^ 5. 

ее Іи ІатргоІе 6. и ^чногЪ. 6. 
ѴсНиг^еоп ^ 7. і Осетрѣ^ 7. 

Іа Віге (к ^Іапіі) 8*, сомЪ 8, 

ее ѴаІЬе^ 9. и бѣлуга 9. 

золе (Іе ^гапЛв і>ошоя>}* суть в«ликія рыби^ 

Іе ^ои](ук^ ІО. лнскаръ^ ХО. 

Іа регсЪе^ окупъ 
ѴаЪіс іУаЬиііё^, и ллотаау 

» 

51о^ГсОсиі, I. 
оііг юеіфеп ес 

[фтіттг, 
^і^іФоЬсеіі, 1. 

юоЬигф еі; ^фет фвіХ/ 
ипЬ Фг^сеп; 
і|6еі’ Ьст 

Ьсь ЙТікЬсс ШііЛі, 
5сг ТСо^пег абег 2{О0ет 

біпіде 
^обеп вЛирріп, 

лів; Ьег Хйгрііеп і. 
цпЬ Ьеѵ '(^сЬг; 4. 
апЫе (іпЬ д{а((, 
а1б: Ьеі* 21йі 5. 

ипЬ Ьіе ііатргепе. б. 
Фег @»ос, 7. 
Ьеі‘ )І^й(в 8. 

ипЬ Ьег '^йи(еп 9. 
(іпЬ 8го(зе ^іісЬе} 

Ьее Фсйп&Ирз, іо, 
Ьее йлсГЛ/ 

ипЬ Ьее ХОеі0р(іЬ, 

1) ^а п*§еоіге, перо у рыбы, ЬІе ??(о0ргЬег. 8) 1е* оаіс» б«і 
роі&$оп9, Жабры, Ьіе §і)'фо^есп. 5) Ь’«еёіе, Г. кость, Ьіе 
4) Ь’ёсаіПе, І. чешуя, Ьіе 0фирре. 5) и$іе, гладкій, 

' ' В а 

іісі оев 

I 

□ідіІііес^Ьу Соо^іе 
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• Іа ігиііі ^ 

Іа іапсЫ ^ II. 

вопс сіез роілопі 

шбЛосгез. 

\Л.сгеѵи5€ 12. 

^лсструиі^а (форемі 
11 ЛИ«Ь II. 

суть мѣлкія рыбъ/. 

ГакЪ 12. 
ж аи Ііси сіе > имѣетЪ вмѣсто кожи 

ипе ісаШе; 

сс тагсЬе 

СП аѵапг ес сп аи'ісге, 

Ьа 5ап%зие 13. 

зисе 1е '*) 

скорлупу, 

и ходитъ 
взадЪ и впередъ. 

ІГглиц(?і 
сосешЪ кровь. 

Ьіс 
ішЬ Ыс всЬІсі{?с, !!• 

. (ІпЬ !Ісіпс 5ІГсЬе. 

Фсг ХссЬз и. 

^аг ащЪп Ьп- 
сіпе всЬлІс, 

іітЬ 
[ѵогШйі’і:)^ ип& ѵйс^Шій'Г^. 

Фсг Вііиідсі 13. 
)ан9Г Ьай ДЫіи аи^. 

I) и реаи,^к6жа, Ьіс 2) УссаіПс, Г. скорлупа, Ые 
®фаІс^ 3) Ьс заі^іНкртвьV Ьл<5 ЗМаг. 

У 

» X' 
□ідііііесі Ьу ' ор^іе 

I 



( 



. Морскія рыБы . 

хххш; 
Магіш ріісез. РоізГопз сіе тег. 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 
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XXXIII. 

РоІ550п$ чЗе тег. Морскія рыбы. 

Рез рріззоиз <іс I) шег НзЪ корскизсЪ рыбЪ 

1с ріиз §гапс} сзс 

Іа Ьаіііпс I. 

Ьс (ІаирЫп) 2* 

Іе п^иіп, 3* 

Іа Іатргоіе йе тег /[ 

€Г Іе баитоп 5. 

ѵіѵепс (1ап$ Іа тег^ 

самая большая у 
китЪ. I. 

^е і^фмнЪу 2. . 
^охои^ аккула) 

мнногЪ 4. морской 
н яосось 5. 

живутѣ ъЪ \4юр‘і^ 

ои ее ігоиѵет: аизбі гдѣ также находятся 
йез роішп'б ѴОІип8. б 

Ьс8 Ьагеп^і 7, 

^ зелаіепг, 

ІС8 ріге/ 8. 

8С БССЬСПГ, 

тсше.^ие Іа 

могие, 9. 

Ьез топ^ігеі тагШ 

- 80ПГ: 

Іе 2^еаи тагіп іо^ 

сс ѴЫрророіате. 

Іез шоиіеі Іі. 

оп с. сіез *’) ^о^и іШ5 

ѴЬиііте І2. 

лѣшучія рыбы. 6. 

СельАи 7. 
солямъ 

дяоскушЪ 8. 

вялятЬ^ 

равно какЪ и 
треску. 9» 

Чудовища жирск’ія 
суть: 

тюдстіъ іо. 
|іі бегелютЪ (^/о^осясад] 

лошаді^. 

Раковина 1Г. 
ияіЪетЬ черелы. 

Устрица 12. 

Мпгсѵ Ьсп іШесі’РГфеп 
1(1 Ьсг 9і’6(зіе 

Ьеі* г. 
Фсі* ЗОсІрЬіП/ 2. 

Ьег 'йлурГ* / 3^ 
Ьіе ХХеххпаще 4. 

ип5 Ь.г Я,адв5 5. 

І^аігеп |іф ііп Шссге аиГ, 
' «о ацф 

|(ІіезспЬс ^і(сЬс 6. 

ійеппдеі7* 
шеѵЬеп 

Ые вісіпЬй«еі\ 8^ 

шеѵЬсп зт*ос!йее/ 

ебеп |о шіе Ьсг 
РГЛ. 9. 

Шеегшипдсг рпЬ: 

Ьеі* ѲееЬішг> іо. 

шіЬ ^Іп^рІсгО. 

Эіе ШиГЛеІ іі. 

' Ѳфліеіи 
_ Фіе 21пііех 12. 

І) Ья іпег, море\, Жеег. 2) Ѵоіяш , лѣтучій, (ІісзепЬ. 
3) и Ьагепв^ сельдь, Ьег ^еііпз. 4) іѴсаіПс, {. чсрепЪ, Ьіе 
@фа(с* 

□ідііііесі Ьу Соо^к 



5+ 

С9( роиг 1е8 ^')ресЬепгл 
се ІС8 ) тагсЪсіпйі 

аѵалга§;еи&е. 

13. 

лете Гоишіг 1е 

роигргеу 
ІС8 пасгет 14. 

Нс р'ѳііШ 
1 де ^гоіш регШ. 

рыбаіЛыЛ 
' ж купцаліѴ 
прибыльна. 
Чіреленъ 13. 

даешЪ багрлную 
краску ^ 

жемчужмил рако^ 

бнни 14. 
жѣлкой 

И крупной желічуіЪ, 

і(1 Ьеп 5^ГЛёгн 
ццЬ Ха«(1«н:еп 

|фіе рпграгГсЬпеіс 13. 

раграг ^ 

[ьіе рйІепІсЬпеЛеп 14* 

Шеше 
«пЬ йго^с регіеп. 

і4і 

I 

1) Ье рёсЬгаГ) рЫбакЪ, Ьа;'?і(<^Иг. 

Ьп ^йпГта'пп. 

2) Іл тагсЬвпб> куиедЪ^ 

1 

\ 

□ідШіесІ Ьу Соо^Іе 



□ідііііесі Ьу ^доодіе 



XXXIV: . 
АогісііІІига . 11 А^гішІГцге . 

®ег ^сеегЬаи.С^еІЬЬоі^ Земдедѣдіе. 

□ідШіесІ Ьу Соо^Іе 



XXXIV. 

Ь’аг^ісиійіге. Земяедіяіе. 

Ьс ІлЬоипиг I. 
а((е1е сіез Ьоеи/і 
і Іа сЬате^ 3* 

^кпг (1с Іа таіп ) §аис1іе| 

Іе тапсЪе, 4. * 

сс Іа (Ігоке ип 

сигоіг 5* 

аѵес 1е^ие1 і1 ёсапе 

ІС8 шоіШ. 6. 

Іс /ас 

сс Іе со»/г/ 7. 

іепсіепс Іа іегге, 

^иі аирагаѵапс а ёсб 

6) атбііог^е аѵес сіи 

т^/итіегу^ 8. 

сс ^оггоепг (іеі 
ы 

8) іШош 9. 

Епзиісе Іе ІаЬоигеиг 
;е«е 

Іа 9^) ^етепсву іо. 

Іа Ьег8е аѵес $а 

. ^ іЬ/г//. II. 

тоШоппеиг ІД. 

ЗемлелЬлецЪ І. 
|впрягаешЪ быковЪ а< 

вЪ ллугй(соху, косу- 

|лю)2.. держнтЪ лѣво- 

|ю рукою ляугЪ (ра 
ло) 4. а правою 
полілщ ^ 5* 

которою отворачи¬ 

ваетъ глыбы^ 6. 

АежехЪу 
II сошитЪ 7« 

рілсутЪ зеяіЛЮу 
которая напередЪ 

навозомЪ 8. 

удобрена, 

н дѣланішЪ бо* 

роздш. 9* 

Потомъ сѣетЪ зелі 
лел'клецЪ 
сЬаія хо. 

и боронитЪ боро¬ 

ною. II. 

ЖтцЪ^ 12. 

Юег ШсіЬйП 

(^еІЬЬаи). 

I Фс1‘ ^(с&гвтйпп I. 
Гі>опп( Ьіе (ПсЬГеп з. 

Ьеп 3. 
Ь«і’ ^іпЕеп 

Ьсп р^ид(?егз, 4. 

ті( Ьеі' Эѵ^фии Ьен 
Хетеі, 5. 

шоіші ег Ьіе 
Іш юсді’йиті. б. 

!1>іе рПігдГ<9)ААі; 

ііпѣ Ьай ррвдеіісп 7. 

Г<Фіі^іЬсп Ьіе ЙсОе^ 

И)с1фе 
гаіі: Ші(іе 8. 

«сЬйпдс» шогЬсп, 

и«^ тйф«п ^иічфеп. 9. 

2І(й>спп Г<5с< Ье^ Зк^есв* 
ШЙПП 

Ь<п влАтсп; ІО. 

ипЬ сд^і і^п тіі ілс 
ІЕдде іі. сіп. 

5)ег &<і>пйіеѵ С г. 

I) і« сЬаггие, плугЪ, соха, Ь<г ^(Іид. 2) Саи^Ьс, лѣвый^ 

ІІП?. 5) Огоіі, іе, правый, іеф(. 4)^е сигріг, полица, Ьсі Зісіі^ 

ЛІ. Іа дІеЬе , гдыба, Ьіе СіЬГфоИе. 6) Ат^ііог^, епдѵаіаа^ бе 
5'иФісг, удобренный навозомЪ, дёЬйпдеі. ?) Ье Гитіег, навозЪ. 

Ьег 8) Ье аіііоп, борозда, Ьіе ^иі'фе. 9)Ьа асшепсе, сѣмя, 
Ьее @айтг. іо) іа Ьегае, борона, Ьіе €дде. 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



жнвіпЪ дозрѣлой 
хл%6Ъ 

серпомЪ і ТЗ* 

собираешь І4. 

я вяжешЪ ^ 

снопы^ 15* 
МолощпльщілкЪ іб. 
молот и шѢ хлі^Ъ 
на гулінЬ 17. 

цЪполіЪ ^ 18. 
вывѣваетъ лѵпа-» і 

тою ,19* 

[фпеіЬсе ѵсіГе 
1 (ВсшуЬг 
ті Ьеѵ ѲісЬсІ, 

‘ [аттеіе ьГе . 

«^іа^сЬсп 14. 

шіЬ біпЬеі 

(БдеЬеп. 15'. 

Феѵ 5^^с^сЬе^ іб. 

Ы'сСфі Ьай (Бс(і:с)?і>е 

аиГЬсѵ (Сеппс (іп Ьее 

всЬсішё^ 17* 

шіе Ьст^^іедсі, і8. 

П)иі:(е(г шіі: Ьеѵ 
(ФтіеХ, 19. 

еопре 1е ЫіЛ 
")ліиг, 

•ѵес Іа /аисЦІе ^ 
і1 гатаз59 <1сз 
3) ]аѵе11еі 14, 

се Сп е’огтс 
беа ^сгЬеі, Іб. 

Іе ЪаШиг йе Ыеі !"• 

Ьаѵ 1с Ыгй> 

^ап$ Іа 17. 

аѵёс ип^ ^)/Ісаи,^ І8. 

; Іе іеѵее еп Гаіг ауес 
ипе ) реііе, 

(Іе ѵаппе) 

раг и а’еп ббраге 
Іа Ьа!1ф\ 

і1 Ііе Іа раіііе, 20. 

еѵ (І^елвасЬе} ѵегае ^ 

Іе Ыгй 
ііапа бе$ 9) 21. 

Ьс /аисЬеиг, 2 Л 
«иг Іа ргаігіф 

соире ѴЬегЪі 
аѵес «а ^аих, 23, 

чѣмЪ отдѣляется 
ліякчна; 

связываешь 
солому 20^ 

й сыплешь ЛРлѣбі 

вЪ мѣшкн 21. 

СѣііокосецЪ 22* 

на лугу 
скашиваешь траву 

косою ^ 23* 

шоЬиѵф Ьіс «ргси 
оЬ^с(опЬеѵе ; 

біпЬсі вѵгоЬ 
^иСашшеп 

ипЬ [фййсе Ьа< 

(БсіѵсуОе 
іп 0§ёЕс. гі^ 

Феѵ ШйЬеі: 
аиГ Ьсѵ ХГіеГс 
ші^ег Ьл^, СБЬав 

шіг Ьсѵ вепГе «Ь/ аі. 

т 

13 Миг, ГС, дозрѣлый, зрѣлый, ѵсі^. 23 йисШе, ссрпЪ, 

^Іе @іфеІ. 5)Ьа іаѵеііе, охапка, Ьа^ .ф4и|феп, сіпе .^апЬиоИ. 4)^^ 

^егЬе, снопъ, Ьіс <Йаѵ6е* 5) Ьа егап§еі, гумно, Ьіе ^ппе. 63 Ьв 
Яёаи, цѣпь, Ьеѵ ^ІедеІ. 73 Ьа рсИс, лопата, Ьіе ®иѵ(Гфа«І^^І^ 

83 Ьа раіПс, содома , Ьа^ ©сѵо^* 9) Ье ааС| мѣшокЬ^ Ьеѵ 
ХО) ^а рѵаігіе ^ лугЬэ Ьіе І&ІіеГе* 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



$1 
і1 гата$5е 1е і)/оі» І сгребаетЪ сѣмо \ ѵііці 5й| -^еа 

аѵес ип ') гаіеои; 24.1 . грабллжи^ 24> | т»( Ьет ХеЛеП; 24, 

еп ^’аіі <1е8 іпи1оп8 гб.кладетЪ вЪ когіны гб.Ісде ей тіі Ьег ^еіідл; 

аѵес ипе 25* енламп, 25. ЬсІ, 25. іп .^ац(еп, *б. 
1е ѵоіеиге раг 4) сЬаг- вознтЪ волами 3?. ^й^гсі ей 5и0ес»еі(е 
г^/ее/, 2;. сЬег Іці, домой, 27. па{Г> .бянГс, 

ее 1е шее (іапз 1е я склады ваетЪ на ип!> 1е9( ей аііГ бея 
^)/гл»7, (^гепіег.у 28^ сінннкі. 88. •^««ЬоРеп. 23. 

Г>Ле Гоіп, сѣно, Ьай .^ец. 2) Іе гаіеаа, грабли, Ьег Зіефеп. 
іопгсЬе,, вилы, Ьіе .^ецдабеі, |®аМ. 4) Іа сЬаггес^е, возЬ, 

Ш $иЬег, 5>|.е сѣяыякЪ, бег .^еи^обеп. 



Ьа уепйап^е. 

Ьс сер 
сгоіс 

сі: ее ргора^с 
йап8 Іа ѵі^пе, і. 

ой оп 1е Ііе^ 

СесНаІаззс) 

воіе а сіез агЬгеіу й, 
*ок і йев ») ссів/вх, з.'иликЪ »я«ѵи«л«», 3. 

воіг і аез ІаІШ. 4. ;Нли и кЪ жер^ямЪ ц 
Ирхвяз^ыЁаюшЪ. 

XXXV. 

Собираніе еинб- 
гра^а. 

ВнногралЪ 
ростеіпЪ 

[и разводищея вЪ бнно-\ 

гралтмЪ салу ^ . I 

его 

кЪ АсревъялЛу % 

Ве5 ^ц’і1 С5€ іетрі 
сіе ѵеп(іап2;ег 

1с ѵір^егоп соирс 
Іез ^гарреіу 

Іез рогсе 

4ап8 ипе ЬоШ, 5, 

сі 1е8 ѵиісіе 

Дап5 ипе сиѵе. 6, 
Хй ІС8 ип$ Іез ^ѳикпі 

аих ріейіх 
Іе$ ааггез , аи сопсгаіге^І 

кз ргеззеас 

Когда время 
придетЪ сбирать 

виноградѣ, 

|срѣзываешЪ еиѵогра 
ларь грозлыу 
несетЪ ихЪ 

вЪ кадоч^с^у 5‘ 

н высыпаетъ нхЪ 
чанЪ. 6. 

Тогда иные давятЪ 
нхЪ ногами: 

другіе напротивъ 
шрго шолкушЪ ххЪ 

©іе ?ШетІеГе/ 

Фег МС>еіп(?оЛ 
и>іф|і 

«пЬ »ігЬ іт ХОеіш 
Зйсгеп I. (©«дерііапіі, 

П)о тап 

«п Ълите, з. 
оЬег ап тріШл, ?. 

ІоЬег аиф ап Д.апеп 4і. 
ап^іпЬеі. 

2Вепп Ьіс 5е»і 
Ьег Жеіпіф Ьа і(1, 

[Со (фпсіЬеі Ьег -ММпзгеі 
Ьіе СсаиЬел а6, 

П-йдг |іе іп сше* 

< ЪЫг, 5- 
ипь (фйш (Іе 

1|« еіпс ^еіпЬйие 6. аи<. 

риьепп пеісп рг сіпсзе 

апЬск ^«пдезгп (ІатрГеп 
] (іе тіі сіпет 

I) 1« ѵідпе, виноградный саді-, Ьсѵ Жеіпдаѵкп.- 2) Ь’^сЬаІа», 

№. тычинаЬег фГа^І / 5ВеіпрГа^І. 3)^* 6'‘®РР®) гроздЪ, Ыс‘ігош 
Ье 5®сіп{гаи6е. 4)1а Ьо«с, кадочка, Ьі< 5)Іа сиѵс, чанЪ. 

ѣіс ЗЗеіпЬйКг. ' 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 
■V* '■ 



XXXV. 
Ѵіп^етіа Ьа Ѵеп(Іап§е . 

"іШппІеІе. СоБираніе Винограда. 

□ідіІііесІ’Ьу ^доодіе 



□ідііііесі Ьу ^доодіе 



Ьоіз, 

еі СП е:!Срптепс 

еп8иі(е Іе бпс аѵес 

ші ^') ргел^оіг, 9. 

Ьс ^ису 

диі сіи ргшогг 

соиіе 

дапэ Іа сиѵе, іо. 
ее зе потше тойіу II 

оп Іе ѵегзё (Іапз ип 

Л^ іоппеаиу І2. ^ 
^ие Гоп ЬоисЬе 

аѵес ип Ьопйопу 15.] 

ес- ^ие Гоп ріасс 

*зиг ип сЬапІіег 14. 

ёап8 Іа сйъеу 

, ой се зис 

^еѵіеігг ѵіп* 

^и іоппеаи 

оп сіге «іи Ып 

аѵес ип ярЬоПу І5,| 

ои СП шигпапс 

Іе гоЫп^и і6. 

деревянныхъ 
л€стомЪ у 7. 

и вьгжимаюшЪ ихЪ 
|аотомЪ тнскамч, 9.1 

ЛіІ^сѵпеп &іашр(еІ/ 7* 

Сохі ^ 

который нзЪ подЪ 
тѵісковЪ вытекаетъ 

вЪ кадку у Іо. 

1*1 называется аіоло 
дое вино у II. 

вливаютъ вЪ 
бочку ^ 12. 

|коіпорую заколачива-] 

юшЪ бтулкою 15, 

и сліавяшЪ на 
брусьлзф 14. 

вЪ тгребі ^ 

Іігдѣ потомъ оный соя^ 

|обращается вЪ вило. 

ИзЪ бочкм ' 

достаютъ вило 
насосомЪ^' 15. 

либо отвернувъ 
крсСіЛ, і6. 

' мпЬ рге<Геп |Іе 
^таф тіе Ьег рсе(1ё 

(ХеІіеО'іЧ. айв. 
Фсс 

№Іфег оцв Ьсг рсейё 
|іп сіпе ХГеіпЬ&пе ю. 

а6(;шпсі, 
цпЬ ІПо(? II. депеппее 

юііф, 
(йЦе( так іп 

іѵеіфев тап ті( етет 
|врцп&е і?. вс1-)рйпбс(, 

ипЬ аиГД.адсі;;; 

ЬаІЕеп 14., 

іт ^іп(ІсИе(, , 

юо аІвЬспп іепег 
іи ІГеіп шіі-Ь. 
Зіив Ьет ^й(Гс 

іарГі шап Ьеп МРеіп 
ті* Ьш ч^еЬсс об, 15., 

оЬег іпЬгт. топ Ь*в 
■^«Ьп «п Ьеѵ Зіорі^еі» 

гб^се і6, аиГбгф,М 

і) Ъе рііоп, пестЪ, Ьэѵ ©Йтр^еі. 2) Іе ргеЛоіг, тиски, М« 

5ігеЦс. 3) сиѵе, кадка, Ьіе ^сіпбйш. 4) іоппеаи, 
бочка, бав 5а^. 5) Ье Ьопбоп, втулка, Ьег ©рипб. б) Ье сЬап* 

ііег, брусЪ, на коемЪ бочки ставятЪ, бег. ?азсіФйІ?сп. 7) 

баѵе, погребъ, бег ^ебеѵ. 8) Ье аірЬоп, насосЪ, беб •Іребеѵ. 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



XXXVI. 

Епігегіеп Скотободство. 

Ьёші. - 

V а^гісиНигФ 
Ѵіпігеііеп іи ЪІШІ[ 

поив ргосигепг 

Іа іиЬіШапсе ес 1с 
ѵсипепі. ^ 

1е Ыиѵішг і. 

ІаІГ вопіг 1е ^^Ьсіаіі 

ёе Г ІІаЬи 

ЗеАіЛіЛІ</СІ€ 
н скотоеодстбо 

дрсшавляютЪ намЪ 
пролитдній и 

одежду. 

ИастухЪ I. 

\ъыѣыъзі^тЪскотчиу 2 

нзЪ клЬбобЪ 3. 

аи 50П ііи 

сг 1е щепе 
а и расига^е, 
Ье Ьег^ег 5. 

{і\г рааЧіе 1с «) ігіи- 

реии у 6. 
сс і1 С5е тіші (і’ипе 

г) согпетиіе^ 7. 

^’ипс ^іЬЬесиге, 8. 

ес сі’ипе ЬоиІШе^ 9. 

11 езс виіѵі 

(і’ип сЫеп ТО, 

^оі а ипго//7>г. ц. 

Іе рогсЪег I 

рогомЪ л А, 
X тонитЪ 
на пас^іву. 

Овчаръ, 5, 

пасешЪ стадо ^ 6. 

и онЪ сна^дснЪ ео^ 

липкою, 7. 

сумкою 8« и 
палкою а 9* 

За нимЪ ндешЬ 
собака ІО. 

сЪ ошейникомъ, іг. 
Сенной ластухЪ 

©іе 

Феі’ ЗіЛесЬй» 
ипЬ Ьіе ѴіеЬ?и<Ье 

л)еѵГФл(Т«« ««в 
ХТфщщ ипЬ 
ХІсіЬег. 

фсѵ *♦ 
ѵііО Ь«й ѴіеЬ 4. 

а»в Ьсп ѲілЦеп ?. 

тіе ьст ХйЬЬоспе, 4< 

«пЬ Ігеібі (і 
йц^ Ьіе 9ВсіЬс. I 

Фее '5. і 
^йіеі Ьіе •^€еѵг>е, б. 1 

ипЬ і(1 тіі еіпег вдЛ 

рСеіГс,7‘ ] 
•^ісеепмГЛе 8. ипЬ і 

•^ітпалЬе 9. ѵееіе^сп. 

З^т (оідеі 
. Ьеѵ -^апі) ІО. 

тіі еіпет -^лІвЬйпЬе. 11. 

* Фее ѲфшеіпЬісі 

1) Іа аиЬбіаеаіісе, пропитаніе. Ьіе Зіа^гипд. г) Ьс ѵёктст, 

одежда, Ьіе ЖІеіЬипд. 5) Ьб«іІ, скошЪ, Ьав 58іе^, ^фогпѵЦ. 

4)Ь’беаЫе, {. КАѣвЪ,-Ьее ©СйЦ, лги^іІяК. 5) Ье сог, рогЪ, на ко- 

іпоромЪ пастухи играюшЪ', Ьа$ ^Гф^оеш б) Ье егоцреаи, ста¬ 

до, Ьіе ^ееіЬе. 7) Іа сотстиае, волынка, Ьіе ®ас?р(і!(е. 6) Ь 
§іЬЬрсіеге, сумка, Ые ХйГфе/ ^&ітп^аГфе. 9) Ьа Ьоиіееер, палка, 
Ьег @ійЬ/ .ф{г(еп|іа6. іе) ЬечоШег, ошейникЪ, Ьа« .^йКбапЬ. 

' 4 Оідііііесі Ьу Соо^іе 



XXXVI. / 
Кез ресііагіа. Епігеііепсіи Ъеіші 

Оіотсжодстэо 

СоодІ 



□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



4 Гііс раісге Іез 

сосЬоп^ 12. 
Ьа раузаъпе 

Сшёсауегр) 13. 

«гаіс 
Іа ѵуісЬе 14. 

і Іа ) сгесЪе у 15. 

виг ип з) $€аѣ 
а Іаіг^ Іб. 

ес 5аіс 
(іи ЪеигФе 

(іе Іа ігіте\ . 

(іи ^')/гот'^е 

(Іи Ші саШст 
Ь’оп сопсІ Іа 

Іаіпе гѵл ЬггЪііу 
(іопс оп ^аіс 

^іКгепв ЪаЫи^ 

пасешЪ свиней. І2. 

Крестьянка 13. 

доиіАЪ 
корову 14. 

! у яслей 15, 

вЪ АонннкЪ ^ іё. 

и дѣлаетъ 
ліасло 

изЪ сАіѣтаны^ 

и сырЪ иіЪ ссЪвша^ 

гася ліолока. \ 

СЪ овецЪ 
стрнгушЪ шерсть^ 

взЪ коеіі дѣлаютъ 
разное платье. . 

Ьк іа. 
(вЛ^^сіпс). 
Фіе йДиегіп 

(МТйуегіп) 13. 

теігг 
Ьіе ХііЬ 14. 

6^9 Ьег Хсірре 15.. 

йЬеѵ Ьет ШеІВ/ 
•іЕутсС; іб. 

,«пЬ таф( 

Х>теѵ 
ЙТіІсЬгат 

(в(і?тат); 
«пЬ Ьеі* дегоппепт 

Жііф ХаГе. 
Феп всЬад(ч?п шиь 
Яс ХРоЦе дбд^Гфогеп^ 

ли^ П)е(феі* а(Іс«^ап4 

ШеіЬеѵ зешафГ шеіѣеп* 

І)и сосЬоп. свинья, Ьіе @ац, Ьа^ 0фшеш. 2) Ьа сгссЬс, яс^ 

ли, Ыс ^іірре. 5) Ье зеаи Іаіг, доиникЪ, Ьеѵ ЖеІІершсг. 4) Іт 
Ггоша^е, сырЪ, Рег Ш. 5) Ь’ЬаЬіг, т. платье, Рй^ 

еГ 

\ 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



I 

Ьа сцісигіс 
тіеі. 

Ьсз аЬеііиі, 

5опе йез 2) езьаішБ, І.| 

ѵо1еп( $иг Іез сгасез, 

Іа піжіш % ^ 

Ьез ^лЫіепі сіез 

аЬеіИеі 

сгоуаіепг аиггс^оіз, 

Чи’оп роиѵаіс аггссег 

ип елаіт, ^иі з’епѵо- 

Іаіс , раг Іе іол 

й’ип 5) ѵаіе аі- 

гаіп; 5. 

XXXV [I. 

Пхемводство, 

Пчелы 
і рряшсл Т. 
лѣпіятЪ вЪ слѣдЪ| 

за ліаткоюу Сі» 
Пчелоболы 

) 
[думали прежде сего, 

что можно остано- 

Івить роч улѣтаюшЩ 
зеюполіЪ 

мѣднаго какого ни- 

будь сосу да \ 3 

шаіз і рг^Б^пс оп і^акно теперь разводятъ 

бсіогге без тл/т/, 

еп иапзропапг аиззі 

ІС8 сеііиіеі 5, 

аѵес Іез 8) оеир іеі 

аЪе%11е$ 

' без апсіеппе* 

іо) гисЪеі 4* 

бапз бе ч) поиѵ^Пез. 

Ьез аЬіШеі Ьйгіззепс 

роіі^ 

перенося также 
лчейкн 5.. 

сЬ лнцалін пнелЪ 

|изЪ старыхъ ульевЭ 4, 

хЪ новыя. 

Пчелы дѣлаютъ 

Фсг 

Фіе ІЫіпеп 
Г(фп»(!шсп I» 

цпЬ (Недегі 
^Іпіеѵ Ьет М?еіГеІ. з, 

Фіе ^іепепшДпег 

дійибіеп л)оѵ ЬіеГет, 

Ья^ тяп сіпеп гоед^іш 
ЙСпЬеп &фтйѵт 
шіі Ьсш ЗИяп^е 

сіііеі ?ц)>ГРіпгп (Бе((Ык^ 
сев 3. ац(]^аІ(еп (бппс; 

йИеіп іе^і бсіпзеп ре 
ѲЛшягте ^еѵвос 

оцф Ьисф аЗсіі'еіипд 
М' ^еііеп 5. 

тіе Ьеп <Лует Ь?с 
^іепеп 

игіЬ йКегп 2>іепсп# 

' (Іб^еп, 4. 

іп дяіц пене. 
Фіе 2^епеп бянеп 

I) ^’аЬсі11с, {. пчела, Ьіе Фіепе. 2) Ь*е«»аіт, ш. рой, Ьес 
©фп>ага< 3) Ьс еагйіеп йе* аЬеіИе*, пчеловодъ , Ьес ФіспспП)Д«іСг«-, 
4) Іе іоп, звонЪ, Ьес ^Іяпд. 5) ѵа»е, сосудЪ, Ь,ав ®е[ф.іг. 
б) О’аігаіп, мѣдный, Інр^есп. 7) ^а сеііиіе, ячейка, Ьіе Зсйс, 
8) І/оеиі^, т. яйцо, Ьяй €ь,. 9)Апсі«п, пе, старый, яіі. іо)Ь^ 

•гаеЬе, улей, Ь,ес ФіепепіІ,оФ. II)Nоиѵеаа, е1, еііс, новый, пен, 

□ідііііесі Ьу Соо^іе ч 



XXXVII. 
МеІІіГісшіи . Ьа СиНиге (Іи пііеі 

іЭеі’ допі^Ьші. Пчеловодство.. 

□ідШіесІ Ьу Соо^Іе 





Лее сеііиіп шбстіугалБНыя 
Ьехавопе», лчЛкНу ^ейеп, 

е( ]с« гешрііззеік и наполняютъ нхЪ . ипЬ (йііеп (іе 
ае^)шѴ/. меломЪ. тіі-^отд 1)0ІГ, 

Бе ее»е шапіеге ТакНмЪ образомЪ ЬіеГе 
ее Гогшепс кз Дѣлаются соты. б. (т|1е^еп 
8) гауоіи. 6. Г^еіЬеп. «. 

2) Ѵиібез ^ Пустыя ' 2«ге 
м атоПіеа аи Геи^ я огненЪ расто- ипЬ іт 

пл.енныЪ деГфіпоІ}епе . 
Іез сіПисіг ячсИкч і ЗіеКеп 

*’®РР*11епе 8.і1»азываемЪ«ос*о^2.8.п<цпеп юіг МРйс&ѣѴ 8.' 

1) Ъе юіеі, недЪ, Ьег «^опід. 3) Ьс гауоп бе тіеі сотЪ, Ьк 
•^опізГФсіЬс. 3) Ѵиібе, пустой, Іееіг. 4) АтоШ, іе, растоплен- 
НОЙ, деГфгосІіен. 5) Ьа сігс, поскЪ, 



XXXVIII. I 

/ 
Ьа МоиСиге. Меяьниісспт.' 

Вап5 Іс тоиііп !♦ 
еоигпе ипе теиіі 2. 

•иг ипе аисгс ріегге 3* 

€1 піоисі кз 
5^ ^гаіт 

^иі ^отЬепс ^ сгаѵегз 

Іа О б* 

ВЪ ^ильннцЬ 
вершишся камень 

на камнѣ з* 

в мелешЪ 
/ 

сквоаь насыпь 5* 

падающія зерна. 

Зп Ьеі* тШе и 
ЬѴ€І}1 (іф Ьег вгеіп а* 
аиГ еіпеш вгсіпе з* 

^ дтЬ ша^іес 

Ьіе Ьигф Ьеі| ЩсісЫеѵ $. 

(дЦепЬеп Коипеи. 

І.е іол 6. 

ас ббраге сі*ап5 

Іе Ыиіогг ^ 8« 

ді’ои Іа ^агШ ^ 
раг Іе стіЫе, 

іотЬе 
4апз Іа ЪисЬе. 7. 

Отруби 6. 

отдѣляются ^ вЪ ру- 

ка^ ^ 8* 

изЪ котораго мука 
чрезЪ сита 
вЪ лщикЪ 7. " 

аадаетЪ (сыплется). 

Фее ХІеуеп 5* 

шегЬеп іш Ъгш\ б,, 

а^деГопЬеге, 

аи^ шеіфсш МТеН 
Ыіѵф Ьа^ вкЬ 

іп Ьсп %аікп 7* 

ІШ. 

^ Ьа тоШгоп 
гіе Іа теиіе з’еЙесше 
раг Іе тоуеп сі’ипе 

4« 

Обращеніе камні^ 

производится 
колесолЛ ^ 4» 

ЗЬгеЬсп Ьеі 0(еіп^ 

ЬсП’сіЬе 
I 4* 

1) Ьс топііп, мельница, Ыс ЗЛй^Іе. 2) 1* тои<і«, }’аі топіп, 
мелю, іф та^іс. 3) ^ б;«-аіа> зермо, еіп «оіп. 4.) Ь ігётіе, на¬ 
сыпь, воранка, е»еѵ 'іі-іфм:. 5)ЬесгіЫе, сито, Ьай 0іеЬ. )Ьв 
ЬосЬе, ящикЪ, Ьск 7) Ь» гоийоп, обращеніе вкругЪ, Ьаі 

ІЬѵфп, итбге^еп. 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



ХХХѴІП 
Моіііига . Ье Могііа^е . 

3)т ЗЯй()ІготЕ. Медьншесіивіо. . 

□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



тчЕ Еіь'ѵ/ уоаіс 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



движеніе же жолеа 
мшальКу 

либо ^ололЛ 
^Ъмельныці рабочяиЪІ 
скошояЪ дѣмЬщвую* 

щей, ІО. 

«040 падаіещах 

^{еЧіеіЛзтів ьн кліе* 
абеѵ еіп рГее&, 
еЬег (іп ФсЬа 
іп еіпеѵ 3{о^« 
т&ЬІв} 10. 

ЬйІ ГйНепЬе 

аіпіі* Іе вопѵешепі 
4Іе іа 1) гоііе ае ГаГ( 

«ѵес ип сЬіѵаі^ 

оп по Ьот/ 

Лапь Іе тоііііп ^ 

Леоаі-у тл 
Ѵеаи, ^иі іотЬе, 

Гебесіие 
4апі Іе ѵюпііп д 

•аи -у II. 

Ѵеаи ^иі соиіе 
Лаю Іе тоиііл рЫсі 
•иг ип ропіоп, 13. 

вс Іе З") ѵепі 
Лаоа Іе ілоиЛіп й 

ѵепі, 13. 

Од соогпе' Іе ‘тожІМ 
і Ігаіі 9. 

аѵес Іа шіп. 

, »1Ь ёо^лтй МіЛѣ’ 
пиці у II. 

•ода текущей 
ііЪ мельницѣ «а су- 

махЪ; іа. 
а вІтрЪ 

вЪ вѣтреной медь^ 
нмцЪ. 13. 
ЖерновЪ 9* 

вершяшЪ ру>Мв- 

іп еіпгі* 
т&Ые; іі. 

Ьа< 

ви|^ Ьег 
т&Ые; іі. 

ипЬ Ьег ЮІП9 
Іп Ыг )09іп9т&Ые. 1}. 

Фіе ■^ап9т&Ые 9> 

Юіс&ти&еС:<фппЬ9еЬге^е( , 

I)Ха гопе, колесо, ^а< 9^9* іОіе (ошЬе, дадаж, Ц (аКе* 
Ьв ѵеоі, вішр>, Ьсѵ ЯЫпЬ. 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



XXXIX. 

^а ВоиЬп^егіе. Тіепсш \ хліба. 

Іл Ъ9и1ап%$г 
раме \ѣ/агіпш 

Сіа /І9иг йі ^агЫі 
йе /готеші') 

«ѵсс ип іетЬ^' 2ф 
ес Іа іессе сіапа 

ип ріігЫ; 3. 

епбикс і1 у ѵегае 
^ йс Ѵілиу * ' 

Іа Ьас 
аѵес ипс 2) 

ІеШ 3) йс Ьоі§ 5; 

ее реігк опе ^^раіе ^ 4, 

йс Іа^аеііе і1 Сліі 
йеа раАі, б\. 
Лее ^ЛІеаих, ?• 

4е 7) реШі раШ 
Ыапсі^ 8. 

«а йеа с^а^иѣ^ 

ип$у 9*1 

ХлѢбнижЪ I. 

сѣетЪ мужу 
^круппчтую ліУрсу^ 

снтолЛ 2» 

в свшлешЪ вЪ 
квашню^ 5. 

потомъ наливаешь 
еоду^ 

мѣшаетъ 
деревяннымъ вес^ 

ломЪ 5* 

в мѣсвтЪ тѣсто у 4. 

ивЪ котораго 
хлѣбы ^ б. 
мтшхп^ 7. 

булки^ 8» 

в крендели у. 

дѣлаешЪ. 

35гоЬбйс?еіг» 

Ф«і; ІМіп I. 

. ШеН 
СЬй< 0(тт(1те$1> 

птіе ,Ьеііі віеЬе С^е^Г< 

(іебе^ I. 

ипѣ ГФйпсі << >01 
Ссо05 3. 

^егпаф 0{е^( ес , 

)Х>іг(Гег }и, 

, т(Гфе( е< 'тй 
еій^іп 1^,61}(гпеп 

(И)еі».(врлі:еп) 5» ^ 

пііѴ тафСеіпеп 4» 

ап< і^фш сс 
, в. ■ 

:аа<Ьт, 7» 

,@еттеІ« 8- 

ппЬ (Вееіп^еІ (Щѵііи 
$еІ) $. шфі. 

тГ 

Х)ІТп р({гів, квашня у Ьег ^ГО0,' фаф(го0. 3)Ьара1спе, веелЬу 
лопата, Ьй4 9{іф(|ф»і(, Ьес 0р»ип. 5)0^ Ьоц, деревянный, ая, 
ое, ^61}<г1|. 4) Ія расе, тѣсто, Ьег 'Хеі0. 5) Іх раіп, хлѣбЪ, 

55гоЬ. б) Ье е&сеао, лепешка, Ьег ^Кифгп. 7) рейс раіа 
Ыапс, булка, Ьіе бетюеі. .()^а сга^исііа, крендель, Ьес б5егіп; 
де(, МѵіндіК 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



XXXIX 
Рапі/ісіит. Ра Ьоиітоегіе 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 





ЁлвЫсе і! Іе^розе 
•ИГ Іа реіи го. 

Мі 1с тес 4ап$ 1е 
^:)/оигі 

іПАІз аирагаѵапс іІ 
СП гіге атсс ип 
^')/оигіоп ^3. 

и Ьгаие ее Іез сЬаг^ 

Ъопе ^и’і1 епсаззе I 
•пг 1с 4^/оуег ІИ. 

4еѵапс 1е /о«п 
Ос сессе тапіеге 
оа сиіс 1е раіп 
4ояс 1е 
^иі еасоиге Іа 

гз. 
і*арре11е 7) сгайіе. 14. 

Потомъ хладолЪ 
на лопату іо. 

. н сажаелЪ 
вЪ л«ѵ»; II. 

но яапер.дЪ 
выгребаетъ 
кочергою 13. 

огома н уголіе^ 
Хоторые на очагѣ I 

предъ лечы» 

сгребаешЪ. 
ТакимЪ образомъ 
покутЪ хлѣбъ ^ 

коего ловерхндст» 

окружающая млг- 
ктаЪ 15. 

коркою 14. яазы> 

яаешса.' ' 

^^шаф ік 
аи( Ыс всЬаа^еІ іо. 

иііь (г|( |)[е Ій Ь(Я 
ф^еп} II. 
вогнет 
Сфаіггі ег 

шіі Ь(г Ф(ёпЬ&^а і}« 
5еоеі; ппЬ ЖоЬкп ^(гаи#/ 

а.{п)еІфееі‘аиГЬсіП-4еег5 ія. 
вог Ьсй» Ф|ёп 

^иГатшеі^фаггег. 
2ГмГ Ме|« 21« 

івігЬ ЪѵоЬ дебаЛп# 

ЬеЛій ФЬеѵ^ііЬе,' 
івсіфе Ьіе Кгшпе 15* 

итдіебі/ 
Яіпде СЖгиііеУ 14. 

депеппк івігЬ. 

1)Ья рбііе, лопата) Ые Офаиіреі. 2)Іл іопг, Печь, Ьег 0((П, 
ФаФо(еп. 3) іоиг^оа, кочерга ^ Ые ОІГепййФе. 4) Ье 6>уег, 
очагЪ, Ьег ^еегЬ. б) І-а тапіеге, образЪ, способъ,, Ме Ліі, 
ЖеіГе^ 6) Ъа тіе, макншЪ, Ме «еише, 7) ^й егбиі*, корка, Ме 
•іпЬе^ Дг»{и. 

Ж $ 

Ф Оідііііесі Ьу Соо^іе 



^а Р4с1іе. 

Іе РісЪі^г I* 

|»геп4 1с рфіопу 
фіхЬг (ІеЬоік тг 1с ЬоЫ^ 

I 'I V ^^ Ьаш^оп у 2^ 

^ііі е§( $иірсл(1о 1 

Ій^)/Ірі€ 

)) іиасЬёе і ппе 
Ьа^йШеу ‘ 

ФИ іѵг 1а9ие11е сѣі рк**! 

х(с іхпс атогсе 1 

М аѵес ип еретѵіег, $♦] 

^іі1 діепс к иле 
І^ рігсЬш 4* 

Ф( ^ие Гоп ріоп^с 
<1ап^ Ѵійш; 

Сап(ѳИ а$бІ8 4апс 
на Ъаиаѣ у 5. 

фѵес ип Т)^іиі\ б 

1\ибо стоя на берегухпіХогЬсх ^гі^сЬЬ ат 
у Лою у а. 

которая на ннАіісЪ 
Ьег ЗІпдеІ і. 

шеІфѴ ап егпет ап Ьес 
ЭІпдеІсигЬе 

|арикяяанн6й кЪ лр^у\ апдсЬипЬепеп ^л^еп 

и‘^а конторой насан мпЬ апС Ьіс 

да аѵее шіе ^')плле т1 

уи’оа Іаііае 4апа Гсаі 
4с 

хь- 

Рыбная ловля. 

Рыбакѣ I. 

Х^овятЪ рыбу р 
ДЧе^іГЛс»: і, 
іапдг 5і<а>е} 

ту ввситЪ, 

ііёп* лрнжанк'а; 

либо сакомЪі 5. 
|копіЬрий висиюЪ ня] 

иіестЪ 4. 

^йп9^, 

ДіоЛГрвіГе 
]оЬсм№йеіпет"йатвп, і. 

шеіфег йй еіпег 
вмпде 4* ^^”9* иль 

и опускяешса >Ъ во^уші зеіаІГеп юісЬі 

НАН СЯД9 «1; 

Ж)4кі 5> 
■сѣтью I 6. 

хябо вершею 7. 
Л 

и'аогружаеною намоѵѣ. 

оЬсг (і|(пЬ іт 
ЖлЬпе ^ 

[тЯ Ьет (5‘іЛе» 
пс^)} 6. ■ 

оЬсг шЯ Ьес ^4<Ь/ 
<:ей(е/ 7.. 

|п>е{<^е аиГ- Ме ІТ^сЬ» ІпІ 
ХОл^еѵ зеиіГсп юЯЬ. 

ѴЬате50п, ш. уда-і Ыг 2(п8<1. а)Ьа Іі^пе і рйсЬег, нитка, 
8йЬе«. 3) АшсЬІ, <€, прмязаняой, йпдебипЬіп. д) Ь» Ьа- 

' І^еае, ирушЪ, удовище, Мс Зіифе, ЗГпдеГгш^е. 5) Іл регсЬе, 
ІІВвепЛ), Ьіе ®»й«9е» 6) Іе Ьаіеан, лодка, Ье»-^а^п. 7) Ье Шеі, 
вкшн, Ьй< Х>Ьа пане, верша, ЬЯ $іГфі:еи{е* 

■X 

□ідііііесі Ьу 

• Ч 

Соо^іе 





□ідііііесі Ьу ^доодіе 



□ідііііесі Ьу ^доодіе 



хы 
Лисіфшт Ь^оізеіегіе 

Й)ег фодеі^'апд. ГГіпшел л:овля. 

□ідіІііесІ.Ьу Соо^іе 



Х’0і5е!€гі'е. Пшпѣя кловял. Фер 85о9€І|^Іів, 

Ѵоііеіеи^ !♦ 
ипе аіге у 2« 

ип 3^ 

$етс 
іс Ѵат^гсі, 4. 

. / сасЬс . 

Л«Д9 спе Шіі,. 5 

ее аееігс 
Іеі оі/#лгв^ - 

іѵсс ё’аиегеі 
бі^еаих) (^арріа^х) 

^иі ой 3) соиі’спе 
биг Гл/г#, 6. 

оп вопе 
сіапі ипе 4) са^ші 7. 

с’сзе аш8І ^и’іі соаѵге| 

<1е ѣоп /г!еі 
Іез ошапх 

^иі ѵіеппепе, 

1ог8<|и’іЬ /опсІепе 

іиг Ѵатогс€\ 

ои 11 еся^ 

дс$ Ысеи у 8* 

4ал$ Іез^иеЬ 11$ 

ЛтчцшлоеЪ I. 

{разстилаетъ сіть^ 3, 

разсыпаетъ 
лрк^іанку у 4.» 

скрывается. 
вЪ шалашѣ, 5* 

и приманиваешь 
.. пішщк *, 

Ідругимн приманншіи| 

ліпнцалін I 

коіпорДія 1|ЛН нл 
току бѣгаютъ, б. 
или вЪ %лѣткѣг*1. 

сидятЪ: 

ж такъ кроешЪ 
^ѣтью 

прхлѣяппещяхЪ 
лтмцЪ л 

когда на приманку 
опускаются; 

либо сшавишЪ 
силкп/, 8* 

вЪ коихЪ окѣ 

Фет 1>оз<1(?еИес 
дѣлаетъ /7?рх&, 2. [тафеЬеп а. 

&геі(ее Ьаі ѴІЩ 
- • (Ігсиеі 

^іе ЯЫіреі^е 4. 

т|1ес^ |{ф 
^ іп Ьсѵ ^кхге, у. 

мпЬ ІосИ 
.Ъіе ІЛЗвеІ . 

ті( Я.оЛѵ6і€Іп^ 

[йіеіфе' піШеЬеѴ он^ Ь(ві 
■^іѵЬе ІаиГепр 

оЬег іп (ш ѴодеІ/. 

Ьаиеѵ ?. іі^еп: 

ппЬ «ІГо (ебесРс (г 
ті( Ьет ХТеце 
Ые ^п'^иіііезспбеп 

;й)еп№ (іе (іф аиГ (іс Д.о(ІѴ 
Греф ^егип(еі' 1а|](п; 

оЬег’сг 
' Ѳ(Ыіп0т/,8> 

іп п>(1ф( (іе {іф {((6^ 

і)Ье €1е*, сѣшв, 6л« 31«|. 5) ііи«е, шалашЪ, Ь|е .фЛее. 
3) }с соиг$, бѣгаю, іф 1аи|г. 4)Ія са(«, клѣшк», ЮедеІШеГф 
$) Іе Іасес, силоѣЪ, біе ефИп^г* 

□ідііііесі Ьу Соо^іе Ѵ* 



м ргепяспс; " вавултімі&тся; Ѵ(пі»і<(е(п$1 
оп іі ріасе ' или сшавяшЪ оЫг ег |1е(Й 

іЛіЬяриіШу Я, пшачвамЪ хлѣемЪ на* . Ялітсѵіфеп/ 9. 

•дДикеа (1е <) |:/»> »ямяяыс лрутцкл 9. 
С^е* ^?влядр) 

япг аса регсЬи^ ІО. иа шесші ІО. аи( Ыі Леіт(7апдіе, і«1 

ой еп »е регеЬап», гдѣ садяся юо Ме, Г» |1ф Ьгам(Г(1>«л 
кип ріитеі м Іеага перьями іі кршьямц іпі( Ьеп нпй- 

$')я%Ш *’у в«аеЬеп*і прилипаютъ; 

ои ІІ ка ргеп(1 ала ловвтЪ нхЪ оЬес ес СДп9( (Іа ті( Ьсщ 
•ѵес ОПР ігаре 11. аалалнею. ц. всЫА^Ьапег. хі. 

у ' ' ’ ' ' ' * 

I) Ьа ВІа, пшичсй клей, баг ЯозеОеіт. 2) іа ріаше, перо, 
б<( $ебес. 5)і’а1ів, I хрнлоі баг ІІй^аі 4)Іа агаре, ааяадня, бо; 



Ті-ІЕ ѴОЙК, 

РІІВЫС ІІВКАКІ 
I 

і,ЕЫОХ АНГ I 
іі-иЕм ЕоикоАііОМ.3 

я : 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



ХЫІ. 

®і( і]>оід6. ^Іришя лоыя. 

□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



/1,й СЬа5$е. ЗвіринаЛ ловлл. Фіе 
\л сЪаиеи!^ І, | ЬхоШтіфч, | Фее ^5зес і» 
ргепД ІСІ Ыш% ловівшЪ эві^Ліу |а^ Ьав )ОС>ІІО/ л 

со епеоигаііс Іа /ог& когда яісЪ^ іпЬет ее Ьеп ХРоІф 
4е ^')/іІеиу % окндываеаОі теме» шіе а. 

таліи ^ я, > «тзіебе, 

^иЧІ беепЛ заг которыя расшав'ли* іѵеіфе ее ті( <Ваеп(}((1Ц 
і^$^)рииx/ои^сЬ^ц,$^^лелЪ по еошкалЛ.^. . деп 3* 

Іх Іішііг 4, Гон<гая собака 4, Фее €>р&е{)апд 4, 

зиіе й Іа різго' слѣдншЪ звірей^ ве^е ^е @рце Ьс$ 

Лез ЫШу Осе ра4/ 

«и Іеа егоиѵе рае 1е нли находнтЪ аЬее |р^^с( еі (Вде 
роуеп <1е 1’ 3) с<іогаііѵутлел»і(о6ояяніешЪ) ' гафе Пйф оцй; 

1е Ііѵгкг 3« борэал собака 5, Ьее КРіодЬкпО іу. 
1е роогзше; гоняешЪ кхЪе ,ѵеф1дее{Іе; 

1с Іоир волкЪ [Ьее МОоІ^ 
еотЬе поаадаешЪ (а0( 

Дапз Іа 6. «Т» ял*у; 6., »п Ьіе ФсиЬе; в. 
-1в ссг/ 7. Луапе бігуи(ій олень 7, Ьее ріе^епЬе •^іѵііЬ 7, 

I <1оппс (Іапз Іез попадаетъ вЪ |ІІб( ІПІ ^л$еѵпе^ > 

3)гсе/? ^Я»я; 
еап^івгу кабшм^Ц. Ьй<! «зііде Феіпоеііі 

СЬее €Ьее) 8. 

/ 
I) Ье Ріее, шевешо, Ь<і8 Э4деепе|* 8) Іл ріев {ЬпесЬи) сЬіѵ* 

ха) Ьіе Ѳаепрйпзе. 5) Ь’оііогас, ш. обоняніе у Ьее Феігиф.. 4) Іь 
^•336} ямВ} Ьіе ФеиЬе, 50 І«е* ееіЗ) с^Ву Ьое 2і^еейе|.' ' 

□ідШіесІ Ьу Сдоодіе 



ХЫІ. 

®і< ЗадЬ. ЗвІ^шя яовдя. 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 
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' , хыь 
(І4й СЬа58©. ЗвіринаА ловлл. Фіе 

Лл сЬаиеиі^ і., 1 ЬхоШніифч., Фес 
рсеп<1 Ісе Ыііі^ ловівшЪ эві^гИу ій^і ХРіІФ/ 

со епіоогапс Іа /ог& когда лЬсЪ- іпЬепі ее Ьеп )СРо(9 

«іе окндываевЛ» тш- тНг. 
тамн^%. . «тзіебе, 

^и*і1 ^сепЛ зог которыя расшавли* юеіфе ег ті( <Вап)(?<(іц 
®;р;Ѵ*ж/о«гсЛ»/,5*»автЪ по ООІИЯЛЖІ. З. 0вп 3. «мГііі«Ке(. 

Ъе Ііті*г 4. Гон<гая собаяа 4, Фес @>р&с|)апд 4« 

апіс 1і Іа різм' слѣдншЪ звѣрА^ ве^ Ьп @рис Ьс« Х>ОІ\( 

Лез Осе ра4/ 

ои Іез (гоиѵс раг Іе нли находвшЪ оЬег Ір^^се ев Ьёпі (Вфе 
іпоуеп Ле 1’ 3) «у'пае’^З (обоняніемъ') ' гоеЬе паф оив; 

Іе Ііѵгігг 5. борзая собака 5. Ьес )СРіпО(тп& 5* 

Іе роигзаіс; гоняешЪ няЪе ^рефІ9е({Іе; 

Іе Іоцр волкЪ |бее 
(отЬе повадаешЪ ГаО( 

Лапз Іа ^')(оіи\ 6. «"Ь ям^ і 6., ІП Ьіе фшЬе; б. 
(Іе се»/ 7. і'иуапс бігууіій олень 7, Ьес Ріе^епЬе ■йіе(сЬ 7, 

;Лоппе Лапз Іез попадаетъ вЪ Щё Іпв Звреше^; 

5)ге//г <^т»> 
|е іапіШГі (. кабат^Ц. Ьвв «зіі&е вЛюёіп 

СЬ<У в^«г) 8. 

/ 
Ъе біее, шенешо, ЬоЛ ЭЛзешеі. 8) Ъе ріеа {ЬпесЬИ) сбоя* 

ха) Ме Ѳагпрйпзе. 5) Ъ’оЛогаС) ш. іобонанхС) Ьес Феігцф.. 4) Ц 
Разве] яма, Ьіе Фѵибе, ^ Ъез іеіз, с^в, Ш З^ееоеІ.' - 

□ідШіесІ Ьу Сгоодіе 



ел Іе регсе 
•ѵес ив *ріе», 9.. 

Ьеі Ліеп* 

аюНепс І’о»г/, І<%' 

е*. Іе сЫтеигг '- ' 

Гамогоілепе 

к сеирз (Іе 
5і иле іеЫ '' 

МІе зеіігиіС) 

сошше ,1е Шѵгш 
ее Іе гепаЫ, 12 

холют'Ь №{гк тГ( кет ЗІ^ега' 
^огвтнпою,. 9^ . . |р{«(| 9. діе/Ш». 

Собакп Фіе ■^впОе 
'рѵаутЪмелв*л*,і6г кеі^еп Ьеп Ъіхеп, іе. 

охотник» • ' Ьк «бег 
бхютЪ его Іфійдсп^ . 

/іубшна^.'ПІ. юі( рг&0е1п. IX» 
ЕсяилХѵ кошорый аэЪ ®еоп еіп ІКРіЦ» 
Хебреб ундешЪу Ьеве^ее, 
шебікхвщЪ) (іа. ее^. . 

хвкЪ то: залцЪ тіе Ьее -^ф 
ж лмешца. Х2. ііпк кес ^о(Ьв. х>. 

х) ,Ів Ыіоо, ^бшт^ Ьсг фг%(» 





хьш. 
І-*сішѳпа . Ьлг Вшскегіе. 

Бойня. ЭфІафІЬаш?, 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



1«а ВоисЬегіе. 

Іх ВоисЫг !• 

!с ЬсіаН *) вд- 

егаізі^: 2. 

С*г 1е ^)я»лг/^г# 3- 

д'езс ^аз Ьоп. 

II (ііе Іе Ьііаіі 

дѵес Іа ЬшфФ, 4* 

сг Іе соирс 
цѵес'іе соиіеац й$ 

ЬоисЬеГу 5, ^ 

^д«иі(е і1 Іе Де* 

роиіііе бф 
Іе соаре раг ідог« 

^ е«аиа; 

І^гёі і1 ѵёпД^Іа ѵіап4^ 

\ )а ЬоцсЬігіі. 7 

І4 с9сЬоп 8ф (цб| 

|1 Іе ватЬе 
рд ІѴсЬаиДе 
аѵес Дс Ѵеа» 

Щ^НчШапи^ 9« 

ХЫІІ. 

Бон и Л:. 

' МлсннкЪ ь 
бьетЪ 

кормную 
скотину: 

вбо тощая 3« 

не вкусна. 

Скотину убнваетЪ 
онЬ 

топоуомЪ ^ 4« 

в рѣжетЪ 
мясничъилЛ 

V ножемЪ у 5.' 

яошомЪ снимаетъ 
кожу 6. 

в разсѣкаетъ: 

что учиня^ ^лсо 
[продаетъ вЪ млснон 

мокѣ. 7. 

Битую свинью 8. 

опаливаетъ огнемъ 
|или обвариваетъ ки*| 

ллтколЛ 9* 

Фег *• 
{Іф1афее( 
дет4|іе(е< 

' ѴіеЬі ». 
Ьепп тадегсв 
{(фтеііг піф( ди(. 

!1>ав ТОіеЬ ІФЩ* 

[вііі Ьет ^еііе 4. (оМ, 
ипЬ Іфіафкг гд 

ті( Ьет всІ^ІасЬи 
тсЯ’еС/ 5. 

[^егппф ііе^і ее фт Ые 
•і^ат (рае 5еК> 6, аЬ 

ипЬ |еі'^((е( (іі 

«>оеа«( ее Ьа« 
{« Ьее 5*-віГ<ЬЬйп? 7. 
ГеИ ^ві 

5іп деГфІпФкіе* 

всЬюеіп 8. 
Іспді ее тіг ^етг, 

оЬее Ьей^еі ей тіі Ес/ 
ІсЬепЬет ^йііёс 9. аб* 

I) Епдгаміб^ (с, кормный, дстіііеі/ 8) Маі^гс^ шощш) 

З^ЗоійІІыіе» (Сі ХН1МЩІЙ, горяѵіН) (ефепЬ. 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



'’іі ея сопре Дс$ 

. ^')^ат^07и, '. л 
]сѵе 4е* сбиІеИег II. 

•с соир^ <1с( (гапсЬе$ 

(Іс Іагі. 12. 

Бп ошге 
і1 «Іібі^геп* 

ЪоийШ 13 
Ід ^гаіие 14.' 

е* 1е хиі/ 15. 

ее ^оа^еж. 

вырѣзыяяешЪ ожо-іипЬ (іі^пеіЬеі Ьіе всЬіпх 
'рОКНу ІО. 

' ребра II. 
II жнрЪ. 12. 

Неп, і®. 
ЗІіррепЬѵжеп іі; 

ІипЬ Ьеп 0ресС II. аи<. 

Кромѣ шого 
[дѣлаешь онЪ разныя] 

ка.4баш; 13. 

Жиръ 14.' 

в са^о 15. 

вышаплняаюшся. 

3(ц0егЬет 
таф( ее аКег^апк 

ХСІіх(іе. I і. 
всЬтаІ? 14. 

[ипЬ(1СйІ$ (ІІпГфІііО 
шегЬеп ои4зе{'фто()еп. 

І)Хе;атЬоо, рѵо^кЪ) Ьее вфіяіеп. 

V 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



ТНЕ КЕ\Ѵ УОНК 

РиВЫС ЬІВКАКТ 

А8ТаК, ^ЕNОX АN^ 

ТI^^еN і•^^NОАТIОNЗ 

К ^ 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



хь 
Сиііпа. 

V. 
Ьа Сш5іпе . 
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хыѵ. 
Сѵі&іпе. 

Ѵісошім Т. 

^іге іе и Л- 

\репл 
к* *) ргорілопі Лг 

ЬоисЬе. 5* 

Іе сиШпіег 4» 

ои 1& сиШшіеге 
}е8 ргел(1 с( арргт 
ф€6гспѣ 3) теи г 

ІС8 ог^еаиху 5* 

і1 іев рІпт«. 

^ сс кз ёѵепггс ^ 
Іез роішпі^ 6* 

11 Іез бсаіПе 
ее Іеіі соире; 

4егеаше$ 4^ьіапіеі^ 

11 кз (аг4с 
1 ' 

Шуес ипе 5^ іаг^ 

4оігі} 7* 

ее Іез го(іе 
Іа ^^ ЬгосЬе ^ 8^ 

•13 зрг ип 

Побарнл. 

КлпчныяЪ I. 
выдаетъ изЪ уу- 
лана (кладовой) г. 

сЪістнш припасы 3. 

ИхЪ беретаЪ пощ 
еарЪ^ 4. 

либо повариха у 
и варншЪ 

разное пушани: 

птицб 5- 
ощипываешЪ 

в потрощишЪ; 
рыбу 6. 

нисщвтЪ 
В разрѣзыввешЪ; 

вное ^лсо 
свиныхіЪ жнролЛ{шщ- 

комЪ) нвчинвваеірЪ 
повоздію шпиковаль^ 

ной иглы 7, 
и жарвтЪ оное 
на вертелѣ у 8* 

іілн на рвшеткѣ ^ 9, 

Фег ЗСпвзеЬег і; 
6гіП9( аіі< Опт вірсіІІ# 

ілтшѵ а. 
ЛЦтолти ь 

ФіеГе Ь<г 
21о<Ь 1^. 

оОп Ьіе Я^сЬі'п/І 
ііпЬ (оф^ 

і»еѵ|фіеЬёпс вреіГеп: 

Ьіе (Ш деЬш 
ѵіе^^ 5* 

крЬ (ьеіЬеі еі‘ ам; 
Ыі 5і(іЬе 6. 
Гфцрреі еѵ «Ь 

ипЬ |еі‘СфпеіЬе( ^е; 

шапфе Тін ^ІеіГсЬ 
І^іФі (Г ті( вресК 

«(гті(((І|{ Ь(ѵ ^ріф} 
плоеі 7. 

ипЬ 6і'а{(( €б 

лтвріе^, 8- 

ж аи^ Ьйп г(о(7е/ 9, 

1) Іч йврерае, «у^а^Ъ, <кладави, Ьіе врсіГс*а»птее. ,8)І4 

ргоѵіаіоп (1р ЬоисЬе, (Ъфстцніі орнпасЪ, Ьіе ?6п>ааге. 3) І.е те(*,| 

хушанае, Ьіе ®реііе, 4) іа упл^е» мясо , Ьов ^(еіГф, 5) Ьа 
^рітс, шпмхоаалкнай ргла, Ьіе ФрІсЬпаЬеІ, 6) іа ЬгосЬс, херщельд 
Ьес 0ріе^. 7) іе |гЦ, реівефкха рфбщЪ» Ьеь 9І9((< 

‘ ■ ■. - ' ’ ' I ■■ . ' 

І^дііііесі Ьу Соо^іе 



ои Ліпа и 
^Ураё/ё; 10» ^ 

4’іп(ге& ѵііпДеі| 
іі ]е» свіс (Іап8 

^С8 ^уроіі^ II* 

ои (]е$ тагтіШу 12* 

а 1е8 ёсатс 
аѵсс ипс есо- 

тоігёф 15* 

ВАМ на скоёороЛ 
{лротнбнЬ)х ІО. 

вяое же варишЪ' 
вЪ горшкахъ, II. 

шЬгѵ Ы Ьег Ъгс^и 
р^аппе^мо. - 

топфе обег 
Щі €Ѵ Іп (Е^р^еп ІІ*. 

Івлв аЬ котлахЪ і% 

и онимаешЪ пѣну 
уполовннколЛ^ 15. 

оЬег Іи ЗІеЛеІп іа. 
|ипЬ пішпк Ьш 0фааю 
ті( Ьет &(Ьаппй6(ё 

^еі 13* аЬ. 

$оп( • еііеа сиісеі у 
і1 1е8 а$8аі80ппе 

3) ірісіі^ 

^и’іі ёсѵгшс 
аѵбс ип рііёп І4. 

4ап8 ип 5) івог- 

/іѴг, 15* 

ои гаре аѵес . 

ипе ^ гкріш Іб« 

Вареное* 
лрвправляешЪ лрх- 

нылін корснълмк^ 

которые л)олчетЪ 
пестнколЛ І4. 

вЪ нготн^ 1$.' 

либо шретЪ на 
теркѣ ш іб»^ 

Фаа'@е<оф(е 
»йф ер ^ , 

шіг Фехо&гіе / 
юЫфе^ ер ши Ьет 
веб^еі 14. 

іп Ьет ІПбгГ^г 1$,. |ер/ 

оЬер йці Ѣер КеіЬе хб» 
)ерреіЬе(. 

І€8 теіе ргб» 

рагб8 

ер Гс8 гоШ^ 

ІІ 1е8 шеР 
Дап8 4е8 Т)ісиеНе5 у 17 

еР 5иг бе$ ^')рІаиу І8. 

еР ІС8 роде 

Прнготовлеякое ку* 

шанъе 
в жаркое 

раахладываешЪ 
вЪ наши 17* 

на блюли* 18* 

н сшаввшЪ 

!&іе вреіГеп 

кпЬ ^смеп 
Зкб» ер 

іп виррем|сЬаІеп 17.ипЬ 
веЬ&ІІёІп і8ѵ<»*(> 

ивЬ Г<^( (((. 

1) Ц роеіе, сковорода у противен», Ые Фічпрртпе. 2^ Іл 
роігоршокЪ • Ье? 5.орГ» 3) ^’^ріее, (• пряное коренье,. Ьлй Фе# 

івйе).' 4) рііоо, песяінкЪ, ^ес віб^еі. 5) шогеіег, ирошв^ 

Ьеѵ ЗКбѵГее. таре, ліерка, Ьлі ЗІеібеіГеп. 7)Ь’^спеЦе, ^ ѵашвэ 

Ііе е«рреп[#Іе.*’ 8) Ье ріаі, блюХо » Ь«< ©«^ЛЯ<1. 

^:>ідііі2ес1 Ьу Ооо^іе 
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ант вое *) іаЫ* еоа* Ьж столЪ накрышнб) йи( Ьеп тЬ гіпет 
тспе (І’ппе »)»«/>/>*, ‘ѵкашртью (ГіГсЬМсЬе {еЬсЛіт 
•к -К»гпіе ё* 3) «/. » сяяб'л^ннык тарел- ипЬ ті( СеОасіі / 19* 

/іеІШу 19. халіИу ІЭ« < 

іс сиШегех^ ложками ^ Д.^І|Ге(П/ 
ёе соиііаих, ножамч ІЯ^^еѵп 

9і йс ^)/ожгсШш. Я Филями, > ііпк (ВдЬеІп «еѵГе^епеік 
ЮГЛ. 

д) І4 »аЫе, сшолЪ, бег ІіГф. 8) Ьд парре, екашершж, Ьоё 
^ГФ(иФ' 3) Ь’ааііеие, Г. іцарелка, Ьег ^еКег. 4)Ьа сиіііег, лож» 
ха, 8б(УеІ. 5) 1л соисеав, ножЪ, Ш 6) 1« ^ѳагсЬссіСу 
жалка I 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



Іл Вап^иеі. 

ХЬѴ. , , I 

Пир б, Фйі ©й|!то^Ь ' 

І^гз^и’ол рг^{>агб 

ііп Ьап^иіг^ 

оп соиѵгс 

Іа іаЫе, !♦ 
€і оп у аррогге 

йіКгспа О ши 9 2. 

раіп^ 

йез іаНігеі^ 3. 

йез 3) ѵеггел, 4» 

і)ез 4) ЫиЫШі 5« 

• 5) Ыітгг 
ес ѵгп^ 

с( аасоиг Іа іаЫі 
Лев 7) сЪаіш. 6. 

Іе щсАіге Іа 
; тшоп ?'! 

ѵа аи ^еѵапс 

Ісі 8. 

сс Іев сопііпіе 
іап8 9) Іа іаііі і 

тап^егу 
90 Готзе те€ 

іаМе. 

Когда прятошовля- 

юшЪ лнуЪу 
накрываютъ яа 

столЪ^ I. 
в ставятъ разное 

аушанье^ С* 

хлЪбЪл 
солотцыл 3- 
стаканы ^ 4* 

бутылки ^ 5» 

сЪ лнвомЪ 
в виноліЪа 

в аколо стола 
стулья. 6. 

Хозяинъ 7« 

встрѣчаетъ 
гостей^ 8.і 

в вводитъ ихЪ 
вЪ столовую ^ 

гдѣ садятся 
за столЪ. 

58епп епі (Бд(7таЬІ 
ап0е(ІеИее юкЬ, 

^0 юігЬ Ьег ©ГЛ I. 
ЬеЛ, 

цпЬ вегГфісЬспе фсгіЛіС/ 
(вреіГеп): . 

ЗЬгоО, 

ФІаГег, 4- ! 
ЗЗопееШеп 5# 

тпіі 25іег 
опЬ ІООет^ 1 

1ІШ Ьеп ©ГЛ абег * 
біЬЫе б. 
Феѵ ХСійЬ С^аи^і 

ібііге^) 7* 
Ъсп 

<Ба(Іеп 8* епізе^еп, 
»пЬ Щхп (іе іп Ьеп 

врсі|еГайІ) 

По |іе РФ 
©ГЛе {с|еп* 

3) Іе леев/, кушанье, Ьа^ ©еѵіфе, Ые @|)сі|е.^ 2)13 ваіісгс, 
' со*оница, Ы @й(іМ. 3) ^ стаканъ, Ьа< фіав. 

Ьоиісіііс, бутылка, Ьі« ФамееіИе. 5:>Ла Ывгге, пио, Ьа« 55кг. 
€)1е ѵіп, вино, Ье« Шв. :) и сЬаіае, стулЪ, бег 
8) Ье соптіѵе, гоешь, б« ®в|1. 9) и ааііе I *ап8ег, «шоловая, 

бек ©рйГеІааІ. 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



хьѵ 
Сопѵіѵіит . Ье Ъап^ие^ . 

Л)л« Оа(1?тл^( Пиръ. 

У 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 





АІОГІ оп <і8егіЬиё' 
Іа іоире ес 1с 

^угоИ^ 

^й(1І8 фіе ѴісЬаішп 9 

ѵегае і Іа 6л 
раг ог^ге сіе «оо 

паІІге 
1е теіНеог Ып^ 

а 1е ргёвеіііе 
аих с9П9Іѵ0іу 

фіі аргсв 1е гераі 
тешсгсіеп( 1с хпаігге 
ргеппеде Іиі. 

Тогда- раздаю ііЛЬ до- 

хлѣбку {с^Ь) н 

а лѵунАшенкЪ (крав¬ 

чій) 9. 
наливаетъ 

но приказанію своего 
госфОАпяа 

лучшее е%шо^ 

и подноситъ 
гостллЛ ^ 

которые послѣ стола 
/благодаритъ 
в прощаются. 

Хиьепп П){г5 в^прре] 
' ипЬ ТЬсаіт 

І^епт щЛсп; 

Ьег ШипЬІ‘Л)сгЛ аЬ$с 

Щтиг 
ли( ФеГе^І (еіпеѣ ^егт 

Ьеп 6с|1ей ХОеіп еіп, 
ипЬ йбепеіфі Щп Ьеп 

ФД(?еп, 
шеіфе |(ф паф (Сі|сбе 

ЬсЬапСеп / 
ипй етрГ<^^(еіі. 

1) и госі^ жаркое^ Ьег Фгаіеп. Іс гера$| сшрлЪэ Мс 

> 

) 
V 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 

. / 



^е 

Хе УаЫіпііг !♦ 
^оиіііе сіапв ип 

1) )аЫі» роіа^ег 

•тсс иа Ъоуаѣу 

оп ипс Ыі'Ьі 3* 

ег Гаіг (Іеі 

З') соисЪіі^ и 

і1 іе((е ^ее 
4) %гагпе$^ 

Хе Ріапіеиг 3^ 

ріапгс 4е8 агЬгеі^\ 

I,- Цгф 6. 

ІС8 ^оисЬіи 7. 

епѵігоппе ип улг 

4іп і\іп тиг (іі ріегге 

ти йе іегге ^Іаие, і і, 

•• ^ипе 5^раІіі^й^і 8. 

•О сіе ^'ірЫцсЬе^^ 9. 

ХЬѴІ. 

Садободстло. 

ОгороАнцкЪ 
копаешЪ вЪ огоролЪ 

мйтыхою <2. 

или заступомъ 3* 
и дѣлаешЪ 
гряАЫ^ 4. 

гдѣ сѣешЪ сіімена. 

СаловннхЪ $• 
разсаживаетъ лерева 

н прививаетъ 
черенки 6. 

хЪ пенькамЪ. 7*. 

СалЪ огораживаетъ 
каменною стѣною ^ 

ЛАВ земляною^ II, 

чашокьломЪ^ 8* 

или заворомЬ, 9* 

©іе вагепегф, 

Феіг Ф^шеѵ I, 

вгШ іт (Бйѵип 

ш{( Ьпг •^лЛе 2» 

оЬег шк Ьет 0рвсеп і, 

ипЬ таф( 7!мк ($|Цп|і 
бет) 4* 

то е(>0Айтеп аи^ГДеі. 

Фее фаатдДгепеі: 5. 
у)!ап}( фйите^ 

ппЬ )>ГеорГ( 
ееіГее 6. 

ац( 0(^те. ,7. 

Феп фйгееп ііт^Липі « 

т«( еіпег Шйаес, 

о.Ьес шк еіпеѵ ЯлЬпи 
типъ, II. 

тк 0*«Леееп, 8. 

оЬес тк ФеекеееІ^, 9.' 

Г , 

I) іе іігаіп рвоіеег, огородъ, бее @векп, Лйфепваеееп. й) Ь« 

Ьорап, ногаыко, Ые 5)^* сочсЬе, гряда, Ьв< Фек^ фііапр 
Іей. І.я §гаіпе, сѣмя, бее @влте. ,5) Ъ* раІіиаДе, уасшоколЪ| 

біе ©кіеГегеп. 6) ^ рІапсЬа, дбска, боі ©еек.» 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



. хьуі ; 
Ногіогілп сиіШга. Ье Іагсііпаде 

Ше ®атіпеге^. Садоводство. 

□ідііігесі Ьу ^доодіе 





8і 

ои аѵес ипІ аи^ге 

I) гаіе 

Лас (іе ріеих^ 

ііе 3) Ьа^иеЫеі^ 

> сс (Іе "*“) Ъиішш. 

Оп сіёсоге 

ЦП іагйіп 

д^СіИіе^^ ІО« 

еі (Іе саЪІпеі5 ^ II* 

ес оп Хиггозе 

^ аѵес сіе \еаи йе 

риігз он (іе гіѵіегс. 

или другимъ 
заворожЪ у 

изЪ кольевЪ 
и лрутьевЪ^ 

или изЪ т рнодника. 

Са^Ъ 
украшаютъ 
алеяжн ІО. 

я бесЬлкажн II. 

и поливаютъ, во- 

4 ю колодезнок) 

либо рѣчнсю. 

оЬсг шіе етеш апЬеѵп • 
Зідипе ^ 

РХШеп 
ипЬ ХіпЬсп, 

оЬег 'йес?еп. 

Феп Ф'^сгсп 
' р'еіч шлп , 

ш’і (БЗпдеп ІО* 
ипЬ Я^иЬеп іі. 

ипЬ 6ез!с(5( х^п 
шіг Фгиппсп; оЬсг 

І)Ппе Ьаіе, заборѣ ,/Ъеі* 2) Іе ріеи, колЪ, Ьеі* 

5) Ьа Ьа^цееге , прутѣ > Ьіе ЗІііГ^е. 4) І.е Ьиізвоп , терновникѣ, 

Ъіе Эогп^С(Іс. 5) Шс аііёе,' алея, Ьсу ©аіід* 6) Ьс са.Ьілсе 
4е іагбід, бесѣдка, Ьіс $іаи()е« 

□ідііііей Ьу ^доооіе 



8* 

« 

хьѵп. 
Ь арргёс йи Ііп. Обработываніе ^^іе ^ІйфёйгЬсіі!', 

^ѣна. 

Іс ІН , ‘ ЛенЪ ' Фее 
еі 1е сЪапѵге I. - в коноллч I. ипЬ Ьсг г. 

8е гоиі$$еп( вымачиваются юегЬеіі сс(і іт 
б'яЬогё <1ап8 Г#««, сперва вЪ воАІ,^ МРаЙес 9ег6(ІеГ, 

еі епбиііе^ а потоиЪ ^еіПйф абег 
оп 1е* »ёс^е, _ сушатЪ. 9е(соФпе{, 

,ві оп Іе* Ьгііе и мнутЪ ипЬ Шй фсг 
аусс ипе ігоуе деревянною млян- '^б^етси 2>ѵеб9е ** 

*) (к Ьоів. % цею. 2.. дебгофсп. 

АІОГ8 оп ІС8 аегапсе Тогда чешутЪ ЗГЫЬепп ^ефсіі там 
аѵеУ 1е «г«*, 5* ѵ«<мяою, $. (іе ац{ Ьег ч^еЛеІ, ?* 

раг диоі оп еп а^раге <(^мЪ пакля также теЬагф бай ІОРссд 
аи$8І хііоире. отдѣляется. ' ацф лцвдефефсіі ФігЬ. 
Ьа ріеціе 4. Пряха 4. Фіе іВріппеф 4. 

аІсасЬе привязываетъ ' біпбс( 
1е//» 2) ргорге ' чистый лел» Ьеп геіпеп 
і Іа ^пеп^иШ€ 5., кЪ пряслиці 5.г^, дп Ьсп З^оЛеп, 5. 

сі йіе и прядетЪ ипб Ьеп ??йЬт 
іе\іЗ')тіія4-')іаиске,^. лѣвФю рукою, 6. тіі Ьпг.(т*еп 6. 

ег йе Іа 5 , йгоііе а Правою | щП Ьег гефісп оЬсс 
(оигпе Іо риеаи. 7. вершишЪ в^шгяо. З.Ыефіг (ів,.бІе вріпРеІ. 

Т) 1>е Ьоі’а, Дбревяшшй) ^бі^ега. 2) Ргорге, чиевіыв, гсій. 
2') Ьа таіп, рука.і біс і^апб. 4} СансЬе, лѣвый) )ія(. 5) 
«, правый, гефГ*" 



хьѵіі: 
Тгасіаііо Ііпі. І!арргё1 сЗи Ііп. 

ІІ)іг т^Гаф^огЬ^и. ОБрОБоты [0 льна 

Сооді □ідШіесІ Ьу 



V 

ТНЁ ѴОЕК 
рцвис іівкАКУ 

А8ТОК, ^Е•NОX АN^ 

і''Оі;моАі юмз 

К ^ 

□ідШіесІ Ьу Соо^Іе 



ОиеЦиеб-іпез 
€1епс аа$8І 

атес ип гоиеі. 8. 

Іез і) Шз (ібѵісібз 
зиг 1с іііѵЫоіГу 9. 

ее рапа§епс 

СП ісЬеьеаих. 

I 
Нѣкоторыя пря¬ 

дутъ и 
лрлдчлънылЛ коле¬ 

сомъ (самопрядка). 8* 

Намотанныя на 
мотовило 9« нишки; 

раздѣляются на | 

пасмѣі^ 

®пізе [ршпсп аиф 

тіі еіпеш вргпіѵ 
гй?)е. 8. 

21и^ Ьеп -^аГреІ 9* 
де^аірсііс ^^Ьеп 

юегЬеп <п &тЬпе 
ііщсЩеікі. 

і) іе ШI нишка у ЬІх ?а(еп. 

I 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 
.Т 8 



84 

: хьѵш/ 
Ьй Тіззиге. Тканье. 

Ье Иші^йпй X. 

ііге Іа сЬаНе 2. 

0ПГ 1е ѢІШіг ^ 5. 

а$8І8, 

ІІ ЬаЬ СІС8 3} ріійі 
, Іез 4) тагсЪеі, 4. 

раг 1с8^исІІе« іІ раг- 

се бсепсі Ге8 //У/ 

ел (іспх гап^кеі, 

Аи тіііси 

ІІ ра-зег 
Іа 6^ па^еіи аѵсс 

Іа Ігате^ 

^ие гарі^стспе 

ІІ ге88егіе аѵес 

1е 7 реі^пе, 6. 

Жп Іе гер^еагіе 

се Іе сопеіпиапе, 

ІІ {*аіе Іа іоНву, 

^и’і^ гаезигс 

аѵес ѴагсЫпе 

О’аипа). 

ТкачЪ І. I Фсі- Ж>еЫѵ і. 

наводитъ основу 2 Ьеп 1Х>сЬсг^еее^І з# 

ай просна (тдлй) 5. іиГЬеп^сЬеіг(і^иЬІЗ*Л‘'Г/ 
н сиди ипЬ егіге р&спь 

бьетЪ поіажн ^ Шіе Ьеп ЗйІ^еп 

вЪ полнож%ч^ 4, Ыс ^гіегГсЬетеІ, 4- 

коими нпткн п?сшіе ее Ьіс 

раздѣляетъ и разве-іл }п>о З^еіЬеп ісееЬеіІЛ 

д іпь вЬ два рлла, ип^ ацфапп^е# 

ПромежЪ сими Зшіі^еп ЬспГеІбеп 

продѣваетъ (с()іеЬееі‘Ьа^^еЬег(іЬгб^і 

челноуЪ 5. сЪ пря^ сЬсп 5. шіе Ьсш і&ххм 

- жею у ГЛІйде Ьиѵф, 

которую немѣдленно в^еіфеп ее 
прибиваетЪ бер^ Ьсш Хйшше (®с6ееІ 

ложЪ, 6. Іашше) 6. еіпГФІ%* 

Сіе повторяя 55спи се .Ьіс$е^ іЫсЬее^ 

и продолжая, ^о^іее ипЬ |^огеГс|се,^ 

дѣлаетъ онЪ холстЪу Го ее НетѵойпЬ, 

который аршнножЪ і іюсіфс се шіе Ьее 

вымѣряетъ. | аиетіІГсі» 

І'І Іа сЬаіпе, основа, Ьее §В?с6се^ееее1, Ьа^ ©фАе^аеп. 2) Ія 
іпбеісг, кроены, станЪ, Ьсе ЕВебсеіІіфІ. 3)іерісд, нога, Ьее 
4) ^а тагсЬе, подножка, ксе ^еінГФ^пг^^» 5) гаад^с, рядЪ, 
Ьіс 6)Ьа паѵсеее, чслнокЪ, Ьа^ 2Вс6сеГФх|Гфст У^Ьерсі^п^ 

бердо, іре(іеніу Ьсе .Катш, ЯВебееІашаи 8)Л* е#ііа, холсшіі^ 
Ьіе СсіпшйпЬ* ' 



хьѵш. 
^хіига. \1,Аг\ (іи Ііз^гсшсі. 

©а5 2ВгЬш. ТПканье. 

"Л 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



ТНЕ КЕ\Ѵ УОНК 

ровис ив ВАКУ 

А8ТОК, ^ЕNОX АN^ 

ТII-^ЕN РО^і^<^АТіО^^З 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



Вс т^е 
Іе Лгаріег Гліс 

1е йгар 

аи ^')ііІа^е 

5) (іе Іаіпе; 

і( 1с /еггап^і^ 

піег^ 

ГссоіГе 

іе 4) ^оуе. 

ТакимЪ же образомЪ 
и суконщнкЪ дѣлаеаіЪ 

сукно 

изЪ шерсміянгой 
лряжи • 

а ткачъ шелковой 
ф брчкн 

&т Го 
таф( Ьсі* (ЕпЛтаЛсі? 

СисЪ 
ат 'шойспсш 
феГоіппіІе; 

‘>сѵ всіОепр?еЬеі: абсг 

шелковую .иат рію 

изЬ шелку* 

веіОсп^еиз 
аи^ веіое; 

I) Ье ігар . сукно, Ьа^ ^иф. ^') Ьс > пряжа , Ьаз @е^ 

2) Іаше, ніерсщадл^йШрКеп* 4) Ьа «оус, щелкѣ, ЬІС 

\ 

\ □ідШіесІ Ьу ^доо^іе 



' хих. 
Ьа ТоПе. X О ^ с т б. Фіе :8сіпп)апЬ. 

Іа Тоііі ХолстЪ {полотно) | :Фіс Леітгап^ 

Іе ЫалсЬіі: аа бѣляшЪ на солн^^ѣ, і.' ап бес @оппе ‘3« 

боіеіі, I. ЫіЩі, 1. 

оп Гагговс лоливая его іпЬет тап (Іе ті( 

^еаѢу волою^ МС>й(Гвс бедіе^еі. 

се ^и*е11е 

ЫапсЬібзе. 

пока выбѣлится. біё (іе теі^ юІѵЬ.; 

Ос Іа Шіе^ ИзЪ холста 2(ив Ьес &еіпшйпк 
ІС8 ^')ртпе$ шыошЪ 

: ІС8 соиіиггегел 2* женщины 5*^аоеп8ІеиСс 
соибспі: и твен 2« «пЬ ѴІАхЬеѵіппт г. 

' ' без 4) сЬетіШу руб^ ХН , •^етОе, 

ё€8 тоисЬоігі, носовые платки^ &Л)пир(ій<і)ііѵ, 

без со// галстут ^ ■^лІеійОіП 
ес без ^гарі йе Ш, ж 'простыни. ипЬ ^емІйЕеп. ' 

ОрапсІ сс Ііп^е ‘ Когда сіе бѣ'лъе ЗВепп (оіфе^ Л.еіп;еі*д 
С5С заіі: зачернится: ипгеіп юігб: 

Іа Ыапсбі&ьеизе 5. шо прачка моетЪ 5* (о п)(і|<бе еб біе. 
1е Іаѵс (стирІіешЪ; ' ЮОлі'дзеѵіп 3. 

аѵес <3е Іа 7)/с///Ъс щолоколіЪ ' тіі Д-йп^е , 
сс сіи 8) ійѵопу ^ и ЛШЛОАіЪ \ ипб веі(е5 

спзиісе еііе ѵа потомъ идетъ на ^еѵпйф де^І |іе ап ^с/ 

Іа тіѵиге, 4» рЪкуу 4. ^епбев МРйЯ’сі: 4. 

ои аи риіи либо колодеою обеі; ап еіпеп 2>гиппеп 

ес 1е гшее и полощетЪ ипб (рй^и ей 

^ап$ Ѵеаи ргоріе. вЪ чистой волѣ. 1 1 іп ееіпет, МРйЙёс аий. 

і)іе 5о1еі1, солнце^ Ыс Ѳоппе.. 2)іа ^стте, женщина, Ьа^ 

5і*аиеп^іттег. 5)*-* соиі:іігіегс, швея, Ьіе ЭІ^і^сііп. 4)Іа сЬешізс, 

рубаха,, Ьа$ »^етЬ.' 5) і® тоисЬоіг, платокЪ, Ьа^ Ѳфішр(шф. 

іс соі, галстукЪ, Ьай ^аШиф* 7) і* квбіѵе, щолокЪ, ЬІС 
?аі!зе* 8) іс ваѵоп, лыло, Ьіе 0с((с» 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



кых. 
Ьіліеит . Ъі ЫІе . 



л. 
□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



' - ТНЕ NЕV^ УОКК 
РОВІІС ЫВКАКУ 

Ав'І ^ЕNОX АКО 

'1I^иЕN ЕОиN^АТЮNЗ 

п і. 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



8агЬг. Ье ііііі еиг. 

^ег ѲіфшіЬгг Портной 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



«7 

Ьё ТаіПсиг. 

уЪс ШПіпг т. 

соирс 1е Лгар 

аѵсс (1е$ сшаих, 2* 

«с 1с сои4 епзстЫе 

аѵсс 3) Ѵаі^иШе 

сс 1е ///. 

Бпзиіге і1 арріасіс 

Іез 4) соиіигеі 3* 

(гспггаіеигсв) Іа 

Ьа^^ие аѵсс 1с 

^')саггеаи. 4* 

С’езс яіпаі 

' ^и’і1 іаіс 

де$ 7) к^іЬШу 5. 

а^сс «іез папсЬеі б. 

сг СІС8 9) Ъоиіо іу 
сісз ^^)сиІоШіу 7* 

^ез ^^')тапіеаиху 8. 
се соисс аигге зогсс 

^иліс аих реішет^ 

Іс /ои^геиг Іез Гаіс. 

ь. 
Портной; 

Портной I. 

кроишЪ сукно 
ножнмцсцнн 

и сшиваетъ 
иглою, 

и ниткою» 

ПошомЪ утюжишЪ 
швы 5^ 

и подолЪ 
утюголіЪ^^\» 

ТакимЪ образомъ 
дѣлаетъ окЬ 
кафтаны 5. 

сЪ рукавами 6. 

и пуговицами^ 
штаны ^ 7* 

епанчи 8. 

н всякое другое 
платье; 

шубы однако 
дѣлаетЪ шубникЪ^ 

©ег 0фпсіЬсг* 
Фсг всЬпеіОес і. 

)еі'Г<фпеіЬе( Ьаё (СасЬ 
тіі Ьее ©Леесе г. 
ипЬ пі^і еі піі( (ес 

Шйеі 
ипЬ З^ісп іиГлштев. 

^ІёЬепп біезеи сѵ 
Ьіе ХТІіЬе 3, 

цпЬ Ьл» Ѳлат 
ті( Ьет Ьй^еіеііеп, 4. 

I 

ЗГиГ МеГе Ш 
таф( ес 

5. 

тіі ііѵтеіп 6. 
ипЬ ЗкП($р^«П/ 

•^оГеп, 7. 
ШДпіеІ 8. 

ипЬ аКсѵфйпЬ 
1 «пЬеѵе , ЖіеіОес } 

Ыс реізе лЬес ; 

тафі Ьсг Ж&сГс&пеіг. 

т) Ьс йгар, сукно, Ьа^ '^«ф. * 2) Ье® сЬеаих, ножницы, Ме 
®фссгСі 3; ІТпе аі^оЛІе, игла , Ьіе ЭЗаЬеІ. 4) Ьа соисиге, шов^, 

Ьіе ЭТ«е^. 5) ипе Ьаазие, подолѣ, Ьег Ѳаит. 6) Іе саггеаи, утюгѣ, 

Ьав ФйзеІеіГет" 7) ип ЬаЬіс кафшанѣ , Ьеѵ ЗІоЛ Я) Ьа тапсЬс, 
рукавѣ, Ьее €гтеІ. 9) Ье Ьоиеоп, пуговица, Ьсс ^порС. 10) Іс* 

сиіоесеа, штаны, Ьіе і^ріет іі) Ѣе тапесаи', епанча, Ьег ЭДппісі, 
12) Іе ѵссетеаі, алашве, ЬаР ^ІеіЬ. 13) іа рсііаіе, ідуба, Ьег 9^е1). 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



8$ 

Ье Согйоппіег. 

Гс соЫоппіег I. 

^аіс (Іез 
I) рипіопі^и^ ^ 

<іе8 ^! $оиН *гі 
- йез 3) ЬпіІі9 

<3е 4; іиіг 
сі (іе ' ігтеііеі 
аѵсс 6' Хаіепі 2.. 

ес (ІИ'И^п^иіі. 
I е СІІ7Г 

е€ Іез 5»теІІ^іу 
з1 ІС8 спире 

Аѵсс Іе 7) ігап- 

сЫі ^ 3 

€<■ спзиігс Іез ссиі 

виг Іа ^^/огте. 4. 

и. 

с а п о яін и к іЬ 
{башматикЪ'), 
Сапожникъ Т. 
шьеліЪ туфли ^ 

башлшки 

1/Г с^логи ^ 

изЪ кожи 
и лолотвЪ, 

шнлоліЪ 2* 

и веръвотфщ 
Кожу 

И под литы 

лрикраиваелі'Ь 
сапожнымъ 

^ ножемЪ у 3* 
и швбі. Ъ лршомЪ 
нгі колодкѣ. 4* 

®ег. 0фц|1ег» 

Фее ріЛтЦсѵ і. 
пЛ^ее рйпесйгіеІП/ 

©сЬчЬе , 

ип^ 

«иё &.ег>еѵ 
ипЬ йоЬ^еп, 

тіі Ьсе ЗІЬІе і» 

ипЬ Ьет ре<ЬЬс«ф* 

©ай Д.е5се 
мпЬ Ь(с ©оЬІеп 

(фпсіЬсе се 

ті( Ьет Зіпсі^ 

(Хпсір) 3- і» г 
ішЬ пй^сі (еШіде аіёЬспп 

анГ Ьет Лсі^сп 4, 

^Щаттеп. 

,І)Іа рапгоі;йе, птуфля.. Ьее флпіоі^еі. 2)Ье зоаііег, башмакЪ| 
Ьсг @фи^. 3) I ® Ьоив, сапоіЪ, {іее @(ісГеІ. 4) Іе сиіг, кожа^ 
Ьов ІіЬег. ' } І.а ветсИе, подошна, Ьіе 6)[Іпе аіепе, шило, 

Ьк Щк, @фи>1 іа?;І«. Т).1л шпсЬбі, сапожный ножЪ, Ьее 
і) ка і'огше, холодка, Ьег 2еі|1еп^ 0фи|іее|еі(1еп»^ ^ 



-2)гг Сапожникъ Башмачникъ . 

і 
I 
) 

і 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



ЫІ. 
ГаЬег ^еггагіііз . Ье тагесЬаІ. 

0фхшЫ. І^энеі^ . 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



ер 

1.6 МагёсЬаІ. 

Ье тагсеЬаІ I. | 

йап'з Іа /ог^е % 

зоиГйе 1с /ей 

аѵрс 1е I) іои^іеі^ 5. 

ди*іІ ргеззе 

• ріей; 4. 

аіпзі гои^іс 1е /.г. 

Епзиі^е 

і1 1с гепге аѵес 

ІС8 3) ипаШе^у 5, 

^ 1е тес зиг 

V 4) епсіи те 6. 

сс 1е Гог§;е 

# аѵес 1е татіеаи^ 

^ ё ой гсіаіПізвспс 

1с$ 5) сШсеИее, 

С сеС аіпзі 

^и’іі Гог^е 
Лез ^)с1оих<^ 

ЙСЗ 
а сЪе.аІ^ 8. 

иі. 

^ ^ 3 н е й 

КузмрцЪ I. 

вЪ кУізяіщЬ 3. 

раздуваешь огонъ 

АіъхомЬ^ 3. 

которой онЪ 

давитЪ ногою 5 4. 

іл^ікимЪобразомЬ рас 

халиваешся железо. 

Потомъ 

ы^имаетЪ клс- 

^ 5. 

іу^етЪ на нако- 

I еальню ^ 6. 

и куетЪ 

жолотомЪ, 

отЪ чего искры 

отскакиваютъ. 

•^И шакЪ 

выковываетъ 

гвозди ^ 7. 

подковы у $• 

0фтім» 

2>сг ©Лтігх I. ' 

іп Ьсг вфтіеде з.^ 

6Іл|1 Ьа» ^енсг шИ 

Ьсга ЙІйГеЬаІде ?. ам^,' 

мѵсіфеп ег гаіі 
Ьст 5и^с^4. шс{* 

«пЬ п1)о шафг еіг 

Ьай ІСіГт 9(і'фспЬ. 

Фагпаф 

пітті С1‘ сэ ти 

Ьсѵ 5йпзс 5. ^гѵац^, 

іедеі ей анГ 
&гп ЗІтЬоз, 6. 

ипб .СфкікЬсі 

тіі ЬЛп -^аттег/ 

Ьа^ Ьіс ^ипЕсп 
Ьавоп Грі'іпдсп, 

ЫпЬ Го , 
ГфтісЬеі ес 
Ш$А, 7. 

з5«ГегГеп, 8. 

^ І'Іе «оиЯес, ‘иѣхЪ, Ь« ФІаГебаІд. 2) Іл ріей, йога, Ьег ' 

5) *-08 «паУІе*, клещи, Ьіе Злядо. 4) Чп« епсіише, нако« 

Валкня / &СГ ЗітЬоё. 5) Ипе бсіпсеІГеискра , >сг ^ипіеп. 6) ^е 

сіои, гвоздь, Ьп’ ЗІадгІ, ^ ОІѴѵлІ» вРД&вьа, Ьа< •^9(> . 

#4. . 

□ідііііесі Ьу Сх)о§1е У" 



90 

ісл <1 еІЛпіі^ 9ф 
^•4еі с«с. ІО. 

Ьсрг 
ч гои^с, 

11 1е геГгоііІіс 

ёапз МеаПш 

цЬпн л 9* 

жрюки^ (крючъл) кЪ 
ЛберлжЪ» и пр. 10. 

. Раскаленное 
желѣзо 

простужаешь 
еолоюш 

Кепеп^ 9* 

Ю^ілащАп, 
и. Ь. ІО* 

9Ій^епЬе 
ЖіГ^ 
Щкг ег. 

ті( КРаЙег аЬ. 

I) и сЬаІпе, дѣпВ) Ьіе ІКепе* 

Не 
а) ^е еоп(1| крюкЪ у^ереі^ 

□ідШіесІ Ьу Соо^Іе 



/ 

5 

№Бііс ыву іпу' 

ль'тоіі, ;.Еѵ. 

т> 

□ідііііесі Ьу Ьоодіе 



ЫІІ 
Рід^иіиз ^е роііег. 

Ъбтр^іѵ. Іоршечникъ. 

□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



Ье Рогіег. 

ьтп. 

ТоршетикЬ. 

Іе раііег^ Т, То^шечннкЪ I. Фес СбрСес I» 

а85І8 аиргез сіе сидя у Ріе пеЬсп 
Іа ^)гоие\' 2. колеса 2. Ьсш 2{аі>е а* 

іаіс дѣлаешЪ «пЬ таф( 

йе ^) іегге ^Іаш, ІізІ> глнмы ті ІЬоп С^е^т) 

<1е8 3) рои, 5. горшки, 3. ІорГе, 3. 

ЙС8 4) сгисЬех ^ 4. кувшины^ 4, Хс&де, 4. 

(ІСЬ ріаи ^ 5ф блюАы, 5. V вЛйЯЫп, 5. 

саггеаих ^ ёопс изразцы^ 6» ЯасЬеІп (Ф(еп{4фе1п)б« 

1 ^аіс <іс8 роШех ^ 6* 

І€* (^оиѵегсШ і. крышки ^ес^еі (@йг$еп) 7. 

ег .ё’аисгс и другую ипЬ апЬсе 
ѵт^ейе ёс ссгге: глиняную посулу ; ісЬепе Фс^Д^е} 

^ епзиісе потомъ ^еспаф 

і1 сиіс соиі обжигаетъ все 6сепп( ес (Іе 
аи 1)/оиг 8. вЪ горнѣ 'В* іт Фсеппо(^еп 8* 

сс Гепёик и ДѣлаешЪ ихЪ ипЬ діаіісс (іе^ 

ёе ѵегпИо мурабленымнш тіе Ф1а(ис. 

0*ип рос са8$б Послѣ разбитаго ЗЗоп еіпет }ес6сосі;епсп 
'1 

г^зсепс ёез 
горшка 1 ДорГе 

остаются черелкн. 
1 

^ае тап пис всЬссЬеп. 

I) Ьа гоие, колесо^ Ьа^ ЭІаЬ* 2) Ьа «сгге §1аі??е, глина, Ьег 
3) Ьс рос, горшокъ, Ьег 4) Іа сгисЬе, кувшинЪ, 

Ьсс 5)Іс ріас, блюлр, Ьіе 0фйЯѴІ б)Іс соиѵегсіе, крыш¬ 

ка, Ьеѵ ФссГеі, Ые Ѳгйѵ^е. 7) Іе іоиг, горнЪ^ пеѵі^ Фіеппі 
8) Іе т, черепокѣ, Ьсѵ Ѳс^еіФеп* 

□ідШгесІ Ьу ^доодіе 



ыѵ. 
Ье Мепиізіегеі СтолярЬ и ипЬ 

1е Топгпеиг. токарь. Ьег Фгефбіег» 

Іе тепиШег Г, 

гаЬосс Хсѣ.р^апсЬе^ 

аѵсс Іе 1) гиЬоі^ 2. 

Іе* регсе 

аѵсс Іе 4, 3. 

ІС8 со»фе 

аѵес Іе 3) шіаи , 4. 

ІС8 сгИе 

аѵес (іе Іа 4^ соііе^ 

ес Гаі^ 

ЙС8 5) іаЬ . / і 

ссгіге, 5. 

ЙС5 ^ іиЫеі ^ 

тап^ег^ 6, 

йХ (іс» 7 (аІ55еі^ 7. 

и іоигпеиг 

(оигпе , 

СтолАрЪ I. 

строгаетъ доски 
стпруголіЪ ^ 2. 
проверчиваетъ 
бураву ліЬ, 3* 

вырѣзываетъ 
різиоліЪ^ 4* 

клеитЪ 
клеемЪ 

в дѣлаешЪ ' 

доски у 5. 

столы у 6. 

и лщикн: *іь 
Токарь !• 
шочишЪ 

Фег ШііЫеѵ і. 

6с^о6е!г Иѵеііеѵ 
тіг Ьет -^сЬсІ, а. 

Ьо^гее тіі 

Ьет 2>с^геір, 3. 

Гфп^іЬег шіе ' 

Ьет всЬпіпсе 4. 
. (еіте 
ши Леіте^ 
ипЬ тафе 

СіГеЬё 4. 

ипЬ Х§(?еп. 7г 
Фег ЗЬгесЬвІсі: 

Ьісфі'еи 

І)Іс гаЬое,стругЪ, Ьег 4>о6еІ. 2)іе Гогсе, буравЪ, Ьег 
іег» 2) Ье сі8гаи, рѣЗецЪ, Ьеѵ @фт^’. 4) Ьа соііе, клей, Ье? 

іеіт* 5)Ьа еаЫе а ёсНгс, доска, Ые ^о^еі. 6)Ьа еаЫе к видеш> 

сшолЪ; Ьс? ХіГфа 7) Ьа саііасі дЩ]ікЪ| Ье? ,^а(1еііі 



Г' 

ыѵ. 
Лгсиіагіиз еі Іогшіог. 

Ье щепшйег е1 1е Ьшіеиг. 

Зпг ииЬ Ьп: . 
Столяръ и Токарь. 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



» А-.он. " і ^ 

д 

□ідііііёсі Ьу ^доодіе 



«иГ Ьа* 50ссЛГвІЬ«п8 

(тіе Ьет^гсЛГеІеіГспЗэ. 
Хидеіп/ ю.і 
Жері/ II. 

^64сі-«е всЬгіЬеп, 

((СеИес) 

ипЬ ^бЦегпе 
всЬ&ЛёІп. 

' 1. 

1)^е *оиг, гоокарный станокіі) Ые Фгеф^Ібап?. 2)Ьа ЬоаІС) 

іиарЪ, Ьіе ЖіідеІ. .4) 1» япіііе, кегель, Ьеѵ ^едеі. л') ІТпе а55іспс, 

тарелка, ^{в Ьп ФеЯгг. 5)ипе ^спеііеадша, Ьіе Ѳфй(ГвІ. 

■ «лг л.-'- 

тг к ^)ииг §. 

4с5 Ыиіеі ІО. 

4с8 3) ^иі11е$ , II. 

<ІС8 А)ашеіШ 

йе ЬоІ8, 
•С (ісз ісиеШі 

ёе Ьоі9. 

на станхѣ {лоло- 

‘ толіЪ) 9. 

тары, ІО. 

кегли у ІТ* 

деревянныя шарелки 

н деревянныя 
чаши. 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



Ье СЬаг^епіісг. 

Ьс ЬисЪегоп I, 

аЬЬа( 

ее ёЬгапсЬе 
Іев агЬгеі^ 

ее (спб. 

Іез іоисЪеі ^ 

«ѵсс 1с і)сога, 2. 

^и’іі Гаіе спегег 
аѵес Іе та\1Ш\ 5. 

шаіа Іе сЪагрепііег 
еігс д’аЬогсі 

$иг Іа ^^роиіге 4. 

ои зиг Іа 4) ріапсЪі 
іше Іі^пе (Ігоіее 

аѵсс Іе ^)соЫеаи^ 5* 

^и’і1 Ггоеее 
йс сгаіе у 

оа «іе 7) сгауоп тои^ву 

ее епБпіее 
і1 Гё^иа^^е 

А*аргё$ Іа 11§пСф 

ьѵ. 

ПлотникЬ. 

ДробосЪкЪ 
валвтЪ 

и обрубаетъ 
л^ребьл^ 

* и бревна 
раскалываетъ клп^ 

ноліЪ , 2* 

который вколачи* 

ваетЪ тсолотушкою'у 5 

а плотникъ 
проводитъ сперва 

НА бревнѣ 4. 

или доскѣ 
прямую линію 
снурколіЪу 5* 

которой натираетъ 
ліѣлоліЪу 

или красныліЪ 
карандашомъ у 
' и потомъ 

отесываетъ его 
по оной чертѣ.' 

®ег З^п'теппйпп. 

Фер •^оІ^ЬлЛеѵ і. 
ГіИ« 

ипЬ бсбаиеР 
Ые ^аите^ 

Ьіе війтте вбер 
()>аІ(с( ер ті( Ьет 
Жеііе/ 2. 

п>еІфеп ер ті( Ьет 
всЫйдеІ 3. ^(пеіп (рейсе; 

Ьер Зііттестаііп вбес 
}<е^е( ср|11іф 

ои^ ье;п ;&йі?сп 4. 
• оЬер ^ре(е 

еіпе ((сраЬе Д.іпіе 
ті( Ьср ЖісІхГсЬпир, 5, 

юеіфе ер ті( 
ХсеіОе / 

еЬср 2?6(ЬеШ«пе 
Ье|ІРНф(, 

ипЬ аІёЬепп 
Ье^йиес ер 

,Ьет 0(ріфе паф. 

1) Іл соіп, клвнЪ, Ьср Лей. 2) Ье таіПеР, колопіушка, Ьер 
0фМ9е(. 5) Іл ропрге, бревно, Ьср Фййе. 4) Ь» рІапсЬе, доска, 
Ьйй ®се(. , 5) I* согбеа'и, снурокЗ>) Ьіе ЗЙфеГфпир. 6)1.а сгаіе, 

мѣлЪ, Ьіе ЛрсіЬе. 7) Ье сгауоп гоо^е, храснмй карандашъ, Ьег 
Э»гИ, ЭІб(^І|Іе{п. ' . 

\ 
□ідііііесі Ьу Сіоодіе 



ьѵ 
РаЬегг 1і^ііагиг5 Ье сііагрепйег. 

Зітпіягіштп. 

у.' . у 

' Шошникъ. 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



□ідііііесі Ьу ^доодіе 



1е впрегіа, 

і1 Іе соире 
тѵес Іа ^)ЪасЪе^ 

ои Іе зсіе , 

аѵсс Іа ^ ше. 7. 

С’езс аіпзі 
ауап^ рг^раг^ Іе Ьоіа, 

іі і^аіС <1е8 

3) рапі йі ЬоЬ у 8* 

аиг 1е5^иеІБ 
і1 тес 

Іе 4) /о/Л 9. 

Лишнее 
отрубливаеші» 

топоромЪ у 6ф 
или ошпчливаешЪ 

I 
лняою. 7* 

ТахимЪ образомъ 
приготовивъ лѣсЪ, 

сшавищЪ онЪ 
стЪнЫу 8. 

на хошорыхЪ наво¬ 

дитъ 
%роблю. 9. 

)|| ЫеІ Щ, 
1)аті гг 

тіі Ьет ^еі!е аі/ 
рЬег ег рідее 

шіі Ьег вл^е 7. об^ 

3(1 ѵФо4п)сѵ( 
ои( ЫсГе Иѵі (еѵйв # 

Го п 
Ыг ХРапОе 8* а«Гг 

ітЬ ісЦі 

ЬагоиГ, 
чр I 

І)и ЬісЬе, шопорЪ, ®еіГ, Ь{е 8іттега«. 2)Ьа «сіе, 
■вла, Ые ©Лде. 5)Ье рап 4а Ьоі«, дерев янкал сшіна, Ьіе^апЬ/ 

Жап^. 4)1* *віс, кровля, АаА Фаф 

I 

) 

» 

• ОідШіесІ Ьу Соо^іе 



9б 

ьѵт. 
Ье ТаіПеиг <1е 

ріеггез. 

Ьс іаШеиг йе ріегге^ I 

са$5с 

4ап8 ^€8 саггіеігеі 2 

йііГегегііез іогіеі 

СІС ріегге^. 

II ІС8 (аіііе 

«ѵсс ил 3) тигШи 3* 

4 роіпш, 

щі аѵес ип 5) герои:- 

, :оіг, 4* і1 Гаіс 

йев рісггсБ ап^и- 

Іаігез 5* 

•I 7)^иад^ап^и1аі^е8^ б 

аѵес 

•е 8аП8 ^^ІПІСГІрІІОПу 

^е5 93 оЫ^І5^ие5 

•с іль ^^)соІоппеі 8. 

- шагЬге^ ' 

КаліетсігсиЬ. ©«? 0^еіпте|4 

I КаменосЪчецЪ Г. 

I выламываетъ 

вЪ камсноломчяхЪ 2 

разнаго ролл 

камни. 

Сіи о5 песывая 

остроконечнымъ 

л ШКОЛіЪ , 5* 

и дол Щ ЛіЪ 4, 

дѣлаешЪ онЪ 

угловатые $• 

' , I 
ичешвероугольчыс 6., 

сЪ над шсью ' 

и безъ нядлнсн камни, 

обеліскн^ 7, 

М мраморные 

столбы 

©^г ^геіпте^ 

Ьі-іфі 
іп Ъсп ^(сіпЬейгЬгл Л 

аііічфдл.' Дісі 
б(сдпе* ' 

ФісГс Ос[)аие( ег 
шіЧ ешст Трі^і^ел 

■^гттсг, 3* 

[ипЬ тіі Ьсш Шеі^еід^г 

ипь тафг 

цпЬ СіиаЬег(Іс{йе 6і 
шіг 

ипЬ о^пе ЗппГФп(Т^Г 
0)ЬеИд?еп; 7» 

ипЬ шагтогпе 
ѲДиІеп^ 8^ 

1) Ьа саггіеге^ Іаріеггісге, «амеиголоммя, бег Ѳееіпбгиф. а) Ьш 

ЮПе, родъ ^ Ьіе 2(г(* 3) Ье шцпеаи, молоіпокЪ, Ьсг «фатшег* 

4)Роіпеи, ие, остроконечный, Грі^ід* 5)Ье героиззоіг, долошо^ 

Ьег ЖсШеІ. 6) Ап^иЫкс, угловатый, ,е(Ііз. 7) диа<ігап§^иІаіге, 

" ^ешвероугольный, 8) Опс іпвсгіриоп, надпиг^, Ьіе 

9) І^п оЬйіа^ие, обеліІСхЪі бер ОббЦЛ Іо) На со1оіт.С| 

ошолбЪ; біе вАнІе* . ѵ 

Рідііііесі Ьу Соо^іе 



0іеіпіпеІ|. КаменосЬчеі^ъ. 

уСоо^к 

^арісі(1а 
ІУІ 

Ье ЬіПеиг сіе ріеггез 



ОідШіесІ Ьу ^доодіе 



97 

^ие роіімадг ^ 

ауес воіп, і 

і1 епсІиіс елзиісё 
йе сігбу 

роиг Іеиг <1оппег 

Да ^^Іиііге ((1е ГЛІаі), 

хов тщательно 
выгладнвЪ 9 

иашираетЪ пошомЪ 
воскомъ у 

чшобЪ дашь идіЪ 
лоскЬ. 

шеіфе ег ГогзРійіз 
аиброНгсі^ 

«пЬ Ьепеп еѵ* аШспп 
тіі ®аф^ 

Ьеп Фіап^ іиЬіф ^ 

і 

1) Ьс 1аі(гС| на ло€кЪ> блесхЪ^ (гг ®(ап|« 

□ідііііесі ьуСоо^Іе 



Ьа МіАе. 

Онеге 1с^ ріеггп 
оп (іге анзві 

^ сІе Іа /#гге 
1е$' пііеаііХу 

(4оп( поца аѵопі 
<ісіа рагіё) 

ее с’еіс ронг^ноі 
Іеі *) тіпеип і. 

(ісасепсіепе 
4ап8 Іа шіпш 
(ІС8 рніеа) ' 

аусс 4€8 Іап- 

іетеі ; 3. 

- Ьгівапе 

Іа ріегге 
ей Іа 4) ѵііпе 
?) тбиІІЦие , 
іЬ еп еігеае 

1е тіШ; 

се ел ауапе гепрЦ 
1е ^)соіУ‘гі^ 4. 

ІІ8 1с гееігепг 
аѵсс нпе 1) ссгііе 5^ 

^ѵп. 
4 ни к 5, 

Кромѣ камней 
добываютъ 
язЪ земліе 
и 'металлы^ 

(о коихЪ уясе 
^ говорили мм) 

н для того 
опускаются 
рудоколѣі I. 

вЪ рудникъ 
[н^ахтЬ)^ 2* 

сЬ фонарлми^ 5* 

гдѣ разбивая 
рудный калинъ 
.или рудную 

жилу у 
выкопаютъ 

рудуу 
н наполнивъ ек) 

лщихЪ д. 

вытаскиваютъ 
березкою 5. 

'©іс 

31м0ег Ьсп віеіпт 
$е»іпт шоп 
йи< Ьеі' іКс&е 
йиф ^ 

■ "Своп й»е1фгп шііі 
(фон бфпЬеІі ^абеп) 

ипЬ еіеп .Ьебюезея 
Га^геп 

Ьі'е ЗбегдЙвес Сбеедк 
{пярреп) I. 

іи Ь<п 0фа<Ы, а. 

ті( Д.аі;еі;пеп, 
С8атрсп, ми 2іф(,) 3. 

МО (іе Ьеп 
ег^е^оШдеп 5сІ(ёй 
оЬ«г Ьіе ^ѵплЬеѵ 

(ргепдеп 
ішЬ Ьад йіѵіі апфип, 

меіфе ^ іп еіпеп 31а(}еп 4* 
деіезе, 

ипЬ ап (іпш 

І)Іе яііпепг, рудокопЪ, Ьиг ФесдМне*, 55гг9!пйрре. Я) Іа 
тіпе, рудникъ, шахліЪ, Ьси 5) Ьа Іапсете, фонари, 
лампада, Ьіе 8атре, йаіеіпе, 2еиф(е. 4) Ьа ѵеіпе, жила, Ые ХЬег. 
$)МЛа1Іідое, рудный, ег^фаиід. 6)1.е совгс, (Тес ЛйрСй. 
7) и с«Ы^, «еревка2 Ы Ѳеіі* 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



ЬѴІІ. 

МеілІІііЪсіша . Ьа Міпе . 
• _- _ - / 

рудникъ 

□ідШіесІ Ьу Сдоодіе 





рдг Іс тоуеп 
А^ап і) щцШаІ , 6. 

еі 11$ 1е ѵоіпігеп( 

Іа ^)/оп/іегіе^ 7» 

ой Гоп ГопА 

1е тсШ 

4ап8 йез 
пеаих\ 

1,С^ 4) ІС0ГІІ5 

, ее іссседі:. 

ПОМОЩІЮ 
еор< та^ 6. 

в ошвозяшЪ 
вЪ ллавнльипл^ ?• 

гдѣ выплавли* 

вакмпЪ рулу 
вЪ печахЪ. 3* 
Изгартм 
квдаюшЪ» 

ши еіпеи 
ХРіпйе 6* ^егац^йс^о^еп 

ип5 паф Ьеѵ 
(ѲЛтеІ^Ь&«е) 7*, 

^іп^ері^т »іѵЬ, 
^ шо ей іп всЬтеІ^/ 

3* аийзсГфшоІіси 
ШІІ’Ь. ^ 

Фіе всЫйЛеп ^ 
шеіЬеп шейсшоіГегк 

I) ^е §иіпАа1, ворошЪ, Ьіе ^спйе« 2) Іа Гбп<1егіе, ллаввлвня, 
Ые ^йш, 0фтеІі^й«е. З) Іс Гоигдеав, ^ег дСеп^ 4) Ьа 
ігопіг ^ взіарипа^ 

7828,76 А 

в 3 

I 
□ідііііесі Ьу ^доодіе 



хсо 

^'АгсЬісесііиге. 

^'/ІгсЫисіі 

ігасс 

ее сіі5ро8с 

У сИг/к€у 

ЯН и ргхіі^ , 

сл (!сЬог$ (]е соІопі»і 
<І08сапс5, 

Ооп^иеч, 3* 

ІопЦие$, 4« 

СогіпеЬі€ппс5, 5« 

ои Коташез: 6, 

лоп шоіпа 
оссирё 

Ли ^^/опсіетепіу 

у <3е8 рігггеі , 

дев '^^Ъгщиеі^ 

де Іа ^)сЪаиху 

ее ди лаИе^ 

і1 іпвегиіе аизіі 

1св тсіі^опі, $• 

ьѵш. 
Зодишео. 

{/ірхитектцра.'^ 

Зодчій (архвшек' 

люрЪ) > 

^АртноіЪ 
м .располагаетъ 

зланіі^ I. 

которое украшатпЪ 
извнѣ 

Тосканскими э ' 

Дорическими, 5. 

Іоническими, 4. 

Коринѳскими > 5* 

или Римскими б» 
столбажн: 

не менѣе 
стараясь 

^ объ оснобаиін^ 

кажняхЪ ^ 

киуличі^ 

извести ^ 

IX лескѣ у > 

наставляетъ также 
каженьщикосЪ у 8* 

(51гфі(е(Шг> 

Шгг шчл>іы(т 
РіііПШІІНк) 

■Ямфі Ьеп 
ипЬ '<>іе ^іжі^еикпі 
еіпе< (БеЬ&идев/ і. 

4»еІф# еѵ 
«ивпхпЬід 

ті» ^оГсапІГФеП/ а* 
ФоНГФеп, 3. 
ЗопіГфеп, 4. 

€огіпфіГФ<П/ 5* 
бЬсс ЭІ&тіГфеп 6* 
в^иіеп ііссеі: 

піфі юепізп* 

бсГоѵз» 
«т Л»п&втет, 

віеіпе, 

«пЬ ^ап&, 
«птгіфке еч лиф 
Ые Шдигег/ 8. 

1) Сп ^Лйсе, зданіе, ЬаЗ ©еМиЬе. 2)^е Гоікіетепі, основа¬ 

ніе ,, Ьаб §цпЬот«пі, Ьсг ©ѵнпЬ., 2) ЬгЦие, кирпвчь, Ьсѵ Віс9б(, 
ЗіевсІ|іс(П. 4)13 сЬаих, взвесви, Ьсс 5)Ье ша$«п, хшенв* 
ЩНКІ, Беі' ^Зісигеі.’. 



ЪѴІІІ 

А>тЬіЬ»гТііга АгсІійесІііге 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



яуапе ро?< 

ип /оу.іетті 

іоІИе) Ьйііззепі Іез 
л) тлп «иг 1е 
3) ^о^Іе ег 1с 

4) ,Лг^Л» (1е ѴйгсЫ^ 
Шіе. 

копіорыф положивъ 
твердое основаи'й, 
выводятъ стѣны 
по прсАпПсанію 

и чертежу 
Архитектора. 

ШіЩі, плф зеіедіст 
Геіісп фгап&е, 
Ьіе ІТТаисгп 

Пйф Ьег ЗРосГЛп'С». 
ипЬ Ьет Хі(Ге 

Ьеі 31Ѵ(Ьі(е((0иа 
(й^ісп. 

І^5оІЫе, твердый) г) Ье шог) стѣна камеПнзя, 

ЗЛаисг. 3)Ьв тойеіе, предписавЬ, правило, Ьіе ®огГ<1ЯІГ^/ Зіедеі» 

4) Ье ^е$8Іп, чертежъ,' Ьее ЭЙр, Ые 3«фпішду Ьес фівп. 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



3 о» 

Ьа Маізой. 

ЫХ. 

Д о ЛіЬ. 

Ье5 Ьшпі»^ ЛюлМ. 2)іе ШепГ^>еп 

ЬаЬісеаС зі^ивушЪ (обигоаюшЪ) юо^пеп 

йапз <1е8 саЪа- ъЪ шалашахъ^ I. іп -^Ьмеп, С2аиЬе4Я(/ 

I шатрахъ (СП) и Ьеііеп, з. 

1ои8 4е8 ипШ) % 

ее <іап8 ^ез таионі» В Л АолшхЪщ няЬ іп ч§&и(ёеті. 

Оп Ьа(іе /(омы Фіе -^іиГсс 

Іез таізопв сшрояшЪ ^ис( тап 

<1с Ьоіг^ взЪ лЪсу^ ои« 

йе Ь^^^и изЪ кнрлячА «ив Ііедеіп ' 

ее 4е ріеггеі* в взЪ камней» ипЬ айв ёсеіпеп.. 

ІІпс тшоп^ ЛомЪ ©п >ййНв 

а ип 3) ѵеШЬиІі. виѣепіЪ сѣни у ^й( еіп ТРогЬйпв,’ 

Мпе рогіе сосЪеге^ 2. ворота ^ 3^ еіп ІСЬое, 3, 

(Іез ^)рогіе^^ 4. двери 4. Юойѵеп 4. 

ее ісз 5)/епсіге^. 5- В окна. 5* ипЬ 5е«І**е* 5* 

Ьа рогіе 4ве^ь Фіе СЬйге 

л пп ееиіі б« 
вмѣешЪ лороіЪ 6» ^а( сіпе в^сЬшс{(е 

\ СипигГЛааеИе) 6 

се пп Ііпіеаи 7* В притолокЪ 7* нпЬсіпс фЬесГЛчрейе, 7* 

се (ІС5 «ісих сбебв в по об^ стороны ипЬ аи^ ЬгпЬсп ®еі((п 

Де$ ^)іатЬп^еі-^ 8- вереи; 8» рГо(Ьп; 8.' 

(ігоіее но правую сшорон]| )ц( Эісфсеп 

; 

т'^исаЪапс, шалвшЪ, Ьіе 4'йИе, Еаи6ег^й«е. 2) Іл *епк, 

діагаерЪ) 3^1^ З) Іа усзеіЬиІс, сѣнв , Ьаб Яое^ан^. 4)ІД 

ропе, дверЪ, Ые г^йге. 5) I» Лпёіге, окно, он 
6) и і*іаЬа|с, аереду >1» 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



. 

ьіх. 

о ошиз. Ьа Маізбп 

Л)ай Домь. 

□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



Ьй Маізоа. / ^ Д О мЪ. ^ 

ѣе$ Ьомте^ фЛюлш Фіе ШепГсЬеп 
ЬаЬігеаС х^ивуіпЪ (обиліаюшЪ) юо^пеп 

йапз 4ев саЬа- ъЪ шалашахъ у і. (в •^ііиеп, С2аиЬ«ф(і(^ 
I татрахЬ Іщ кп) I. З^еіееп, а. 

•ои* йез ШШ 9 2. 

М <іал8 таііопі» В Л АомахЪ. мнЬ іп -^іиГсіія. 
Оп Ьаііс Домы 2>« -^«иГсс 

Іез таізопа сшрояшЪ баиеі тлп 
<1с нзЪ лѣсу ^ оцв 

йе нзЪ кмрпихА аи< З^іе^еіп 
еС йе ріеггеіф в кзЪ камнен. мп> йиё Йгеіпеп. 

Спс ташпу ^олЛ &п •4«иа 
а ип 3) ѵеНіЬиІе, вмѣешЪ сѣнчу ^а( гіп ѴогЬйпв,’ 

'йпс рогіе сосЬеп^ 5. ворота ^ зГ еіп (СЬее, 3, 

йез ^)рогШ^ 4. Авери 4* (ЕЬ&веп 4* 
кг ЙС8 ^)/епсіге/. Ц. в окна. 5* ипЬ ^еп(7ег. 5.. 

Ьа рогіе 4ве^рь Фіе СЬ&се 

й ил іеиіі б« имѣетъ порогъ б» ^0» еіве всЬшеКе 
(1}п(ес(сЬв>еие) 6’ 

сь ип Ііпіеаи ?♦ и прнтолокЪ 7. ипЬ еіпе (ѴЬеѵ{(І!^іШе^ 7. 
е( йез йеих сосба и по обѣ стороны ипЬ аиі' беѵЬт 0гі(еп 
йс» ^)]шЬп^е9-^ 8. верен; 8. Р(о(?вп; 8.' 

к йгоісе но правую сторону |ш; іКефгеп 

’ ^ у 

і) Іа саЬаі?с, шалашЪ^ Ьіе 8аи(сг^ййе* 2) Ьа іелее. 
шатеръ, 3{1(. 5) 1« те$:іЬпІе, сѣнн, 1 Ьа« $8ог^йп<. 4) Ьа 
рог(е, ДверЪ, (іс ^^йге. 5) Іа іепёіге, окно, окоаниЯВ, Ш 

6) и іадЬа§в, верея, УГо(і«у 

□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



ьіх: 

Оошиз. Ьа Маізбп. 

Заа 4>йи5. Домь. 

□ідШіесІ Ьу Соо^Іе 





1ев 
1е8^ас18 е8С «»- 

репсіие Іа рог^; 

^ ^аисЬе Іа іеггигФ^ 

тх 1с ѵеггойш 

Еп топип( 

Ш ізсаііег йг.Лі 9*| 

•п іоѵгтшпі у ІО» 

поиз рагѵепопз 
к Г 3) 

д’схь Ьаас ^ 
гасте зоиа 1е соіе,] 

^аі езс 
4е ^')Ългіеажх^ 

оа (іе рІапсЬііу 
•а (Іс ^)іиіІіХу 

оа аизві 
4р Іатеі Лг, 

сиіѵге, 

•и ёе рІошЬ* 

Сспаіпез таііопФ 

’ опс 
іез Ьаісапи ХТ^ • 

крючья 3 

|на которыхЪ висятЪ] 

яеерн^ 

по лѣвую замокЪ 

ла^о засФвЪ (за¬ 
движка). 

Идучи вверхъ по 
прямой 9. 

или круглой лЪснп 
]рЬ Іо« восходимъ мы| 

вЪ верхнее 
'' жилье 
я подЪ КрОвЛЮу 

которая бываешЪ 
язЪ гонтуу 

или язЪ АосокЪ^ 

или изЪ черепнцыу 
или ^акже 

изЪ лпставЪ желѣз* 

ныхЪ^ 
эіѣдныхЪ 

н свинцовыхъ* 

у нѣкоторыхъ до- 

мовЪ. 

ІІываюшЪ и 
балконы. IX* 

|!п5 Ые (СЬ&еАпзеІП/ 

ап Ьеіф^п 
Ьіе 
іии 2іп!І5і і(1 Ьа^ 

всЫоЯ/ 
оЬеі* Ьеѵ* 

2(ц( еіпег десл^еп ^ 

оЬег й:>епЬсигерре хо» 
9е^П шіѵ 

обеш 
^іоЛ ^еѵаиГ, 

[іа аиф итеі* ьад Ийа^, 
шсіфед 

ац<^ всЫпОсІп/^ 

оЬеіг йгепсшг 
оЬд* йЦі^ 2)йсЬ5ісзеІіі, 

оЬсѵ апф 
аи^ еіГегпеп, 

ІирГ^і’псп 
ппЬ Ысщспгп 
. р^аппсп 6е(1е^ег* 

®іпійе •йаиГес 
■ <» 

^абеп аиф 
'ЙсВеѵч II* 

I) ІІп сзсаііег, лѣсняца, Мс іст. Ѣ) ІІп .сзсаііег еоиг- 

вапг^ круглая лѣсница^ Ые ЯВепЬекгсрре* 5) ёсадс, жилье, 

ешажЪ , Ьег еіпс^ »@аіі|е^, Ьа^ ѲіосРшсѵ?* 4) Ьс Ьапіеаи, 
гоншЪ, Ыс вфіпЬеІ* 5) Ьа черепица, Ьег ФафіісдеІ. 6) Ьк 
Дате, ліісш’Ьа мЪ іахого яибудь металла, Ьй Фафр^аппе, Ьй# 

•И* 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



^е8 рагііе* ^’ипе 
- шаІ50р* 

ІІпе таііоп 
. зе рапа^е 

ЦП I) йррагимепііі 
ссЬ вопс, 

Іа сЪатЬге, Г, 
\гЗ)сЬатЬге. соисЬег<^2, 

Ія лаііе а пап^ег^ 3. 

1е та^алп^ 

Іа сЬатИіШ ^ 5* 

Іа сишпе 6. 

€<■ Іа саѵе. 7* 

Ьс8 4) согЬеШі$ 8# 

бегѵеіИ 
к ігапзрогеег 

5) е//еіі у 
Іеа ^^ со//ге^у 9. 

Япі в’оиѵгепГ 
яѵес Іа сІе/у 

^ Іеі сопаегѵег* 

XX. 

Части дота. 

ДомЬ 
раздѣляется 

па покоя (зсапворѣі) \ 

таковыя сутЬ) 

горница^ («э5а,) I. 

спп^ьнлу 2. 

Шоловалу 3. 
анбарЪ у 4» 

чуланЪу^. 

поварня (кухня) 6. 

X погребъ. 7. 

Корзяиы 8* 

служатъ 
для перенесенія 

вещей ^ 

^ сундуки у д. 
которые ключелЛ 

отпираются^ 

для 
сохраненія оныхЪ 

К>и 5:^еі(е еіпсі8 

фйд -^йпв 
ЮІгЬ 

іп Фет5Лег лЦЩёіІег, 
Ы({ее |іпЬ, 

Ь»сЗГіттсг(ФшЬеп), т. 
Ые ФАІа^тіттес, я. і 
- Ьеѵ ^реіІеГлйІ, ?. 

Ьк ѴоітаіЬв^яттег, 4. 

Ые Хтіпсі:, 5. 

Ьіе Д&сЬе 6. 

ипЬ Ьег ^еііес. 7, 

Фіе ХосЬе 8. 
Ьіепеп 

&АіЬеп ипб | 
. і» кадеп, 

Ьі< 2і5|?еп абег, 9. 
ѵеіфе ті( Ьет 

(еі оиГдеГфІоЛеп < 
п>сгЬеп, 

ГеІЬі'де )и «пюа^еп. •' 

1) Гярряпстепе, т. покой, яатворЪ» Ьвй ®шлф. 2) Іл 
сЬатЬге, горница« покой,,изба, Ые ®Шбс. 5)Л« сЬятЬге і еов- 
сЬег, спалвкя, ѣаі ©(ЫлГя’ямиег. 4). Іа согЬеШе, корзігкі»-, Ьее 
Л>гб. 5) ио^ейсе, вещ», Ьіе бофе* 6) Се собіе, еуядуі^і Ьес 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



Рагіеб Й0ШІГ5. Ьез рагііез (і іте ішібоп . 

ЗЯі • Части Дома . 

□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



V 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



Оапі 1в 
И у а ип риШ 
гг шй ссигіі,- 

Лап8 4]ііеЦпе8 

таізопб 

і1 у а йез Ьаіпі 
«с 4е^^ ІапИпи 

1) и соог, дэоръ, Ьсс ш 2) Ье Ьаіп, ваня, кіе ®лЬЯи6е, 
^аЬ. 

На дегрЬ 
ісолодезь 

Ж копютпя. 

ВЪ нѣкоторыхъ 
' доиахЪ 

бываютъ и банпу 
и 

Зш -^оре {(I 

кес ^спппеп 
ипк Ьег вмК, 
Зп еіпідго 

і^іДиГегп 

(Ійк аиф ;&ад(7»Ьеп; 

«пк Ф^тіи 

□ідШіесІ Ьу ^лоодіе 



ІОб 

Ьа СЬатЬге 
Іа сЬатЬге а 

соисЬег. 

сЬаиЛ 
Іа сЬапЬп т* 

аѵсс пп ^)росІ€ % 

сЬаивГб, 

сг оп Ьі ^^соге 
4е іаршегіеіу 3, 

€Іе сЪаіш, 4* 

ёа іаЫіі^ 5. 
ііе 3) шігЫгл^ 6. 

іМеаих, 7. 

ае ^)репЛиШ^ 8. 

^пі топсгепс 
)оиг ес пик 

1е* Ъеигеі, 

ес аопс ті$е$ 

СП гооиѵешепс 
раг ип 1)роЫ^і д, 

сиг 

Іе сйігапіоіаіп іо. 

не топ^гс 
^ие 

Іе )оиг 

ЬХІ. 

Торнмиа и ■ 
слаяѣнл. 

$ 

Горницу I. 
нагрѣваютъ 
натопленною 
тчъю^ 2* 

н украшаютъ 
обоями^ 3» 

стульями л 4* 
столами , 5* 

зеркалами^ 6. 

картинами ^ ?• 
и часами 

кон показываютъ 
днемъ н ноуью 

часы у 
я приводятся вЪ 

движеніе 
гирею д. 

ибо 
солнечные часы іо» 

показываютъ 
токмо 
днемъ 

Фав З‘*итег (Ьіе 
ѲшБс) мпЬ Баб 
©фіо^іттср, 

Ъаі ЭГіттеі; (Ые 
©шЬіе) I. юігЬ 

Ьигф Ьеп еіп$с^еі^(е» 
Ф^еп і. стігтее, 

ипЬ тап сд а«< 
іпі( Фарекп/ |« 

€і(&ЬІеп, 4» 

ШііЬеп, 5. 
вріедеіп, 6. 

(БетДЫдеп, 7* 

ипЬ т(( еіпес иЬѵ, 
юеіфе 

^«9 ипЬ Э>аф( Ьисф 
Ме €>(опРеп ап)еі9(^ 

ипЬ Ьигф ЬавФешісБі 9. 

іп Фепхэипз 
вфіі гоісЬ; 

Ьепп 
ЬіѴ @оппеппБ<: I». 

іеізі 
пис 

(<9 Ха(< 

1) Іе'роеіС) пета, ЬЬг О^п. 2)І^а і^арЬасгіе, ебов, Ьі^ $арт.| 

5) Ье тігоіг, зеркало, Ьег 0ріеде(. 4) Ье (аЫеао, картвна, Ьа< 

ФетА^ІЬе. 5) Іа репбиіе, часы, Ые Ц^г. б) Упе Ьфга, васіі^ 

вшпбг. 7ХУе роки, гвря, Ьа< 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



ЬХІ. 

Н/росіиСиіт еі йогтіЬгіит. 
Ъз СЬатЬгс/ е1 Іа сІіатЬге а соисИег. 

Эаі? Зіттшт, хийі Ьа5^ 0'ф1а^|ітгпег, 
Іорница и спальня . 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



ХНЕ КЕѴ/ ѴОКК , 

гіірис ывкАКТ 

! Ь- і Аі’ТіЖ, ^ЕNОX АЫО 

'ПЬОЕ^І ЕОУІМОАТІОІЯЗ 

1,^!_ 

□ідііііесі Ьу і^оодіе 



ѣ ГожЛгі тЪнііб ті( Ьет бсЬАМеп 
Іи ^)ри)тоПу ІТ. утзотгллу ІГ. Ьеё ^еі^еѵв/II. 
УЪіцге ^и’і1 с$с} который часЪі Юігоіеі Щѵ а 
роиг к /аіи 12* а песочные ипЬ Ьіе 

часы, 12. иЬе !*♦ 
і1 ПС шеаиге измѣряютъ ті^е 

^ие к 3) іетріу только бре^л пиг Ьіе ,3^еі* 
4*«де Ьеигеу одного часа, еіпее еіпііде» віипЬе 
ои тете или и оЬеѵ аиф 

4’пп нетвершв Віе ЭЗіегесІ 
^'Ьеиге, часа. еіпее 0іипЬе йбі 

Се$ шиЫы Сіи уборы Фіе|е ѲюЬеп0ес§(Ь^ 
ее ріасепг Поставляются Ге|( тап 

апбзі ёапб Іа в вЪ спальяЪ, 13. лмф іп сіп всЫй^# 
4) сЪатЪге а соисЪег^ ІЗ» ?іттег, із. 

се СП оисге а сверьхЪ того ипЬ аи^г Ьеп|е№ек 
к ///, 14. в посгпелл 14. аиф еЛі 2>еа 1.4, 

аѵес 1е$ агеШегву «Ъ полуткамп, тіе ХоріЙіГеп, 
Іа соиьеНиге оА^ялолй ті( еіпес 

•« ка 7) гШаих, і5. В эанавѣ* ипЬ шіі Ф01г(>йп;> 
сами. 15. Зеп. 15. 

і) СІпс отЬге, тѣнь, Ьег 0фде!сіі* 2) Ье |;потоп, згказатедь^ 

Зсідег* з) Ье сстрв, время, Ьіе Зсііф 4)Ьа сЬатЬге ^ соисЬег, 

спальня, Ьа^ ©фіа^іітшеіч 5)^л огеШег, подушка, Ьа^ ^ор(!іЯѴп. 

6) Іа соиѵспиге, одѣяло , Ш ФсНЬесРе. 7) ^е гііеаа, занавѣсѣ, 
Ьеѵ 58оіфапа, \ 

✓ 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



Ьл Ѵеггегіе. Стеклянный 6Г«а^й«е, і 

зШо^Ь. 

Ье ііМсг !• ' СтежолъщтЪ г. Фег ФІавшйЛес’I. ' 

Ыг дѣлаетъ тафі , 

\ Іа ѵіггегіе яд стгкляннолЛ іп Ьес <БІ«8І>&(ів 
ёев рФгге^ заводь ■ • \ 

Ле йійібгеп^ев ссиіеип разнаго цвѣта аКег^апЬ ^АгЬеп 

гопЛі круглыя і-ипЬев 

/С€ 3)риеву к плоскія, нпЬ (!йфе«. 

4) сгапврагеп» прозрачныя ЬцѵфІІфКдсв 

€С ора^ие8. и непрозрачныя ипЬ Iт^иѵф||ф{і$(в 
4шемныя) СЬипНеО 

Іе ѵегге 7) 1і- стекла. ф\лз. 
Лап* Іс /оиг^ Растопившееся Фа^ іт Фі'еп' з. 
пеСі»^ 9. вЪ пени 2. йе(фи»о4епе 

стекло -<БІйв 
і1 Геп еіге досшаетЪ п 

аѵес ип Ыуаи желѣзною трубою 3. га{* еіпег, еіГеспеп 
Лс 6г, 3* се 3. ^еѵйи$ 

се еп у соиівале и 4У* »'Ь оную нпЬ іпЬет ес ЬйЬксф 
Ыа(і, 

П ед ЯЛе дѣлаешЪ (^0 таф( ес 

і) Ід сопіепг, 8вѣй|Ъ) (краскж), Ь{е ?агЬ<. а) Яоп(і, «, 

круглый, гппЬ. з),Р1аі, е, плоскій, (Іаф. 4) Тивзрагеи*, с, 

прозрачный, Ьагф(ІфНз. 5) Ора^ве, непрозрачный у темный, ^ 

апЬпгф(Іф({д, ЬипІеІ. 6) Ъе ѵегге, стекло, ЬаЗ 7) 
е, ІГотІа, с, расшошівішйся, зеГфто()(П. 8) ^с (вуяи, шруба, 

б(( 91б((е, 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



ьхп. 

ѴіИагіа ойісіпа. Ь а Ѵ^ггегіе . 

Л)і( ©Іаё^Ме . Стеклянный Заводъ . 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 
Лі 



ТНЕ УОКК 
РПВЫС ЫВКАКТ 

АЕТОіЧ, ЬЕЫОХ АМВ 
^оимвдтюмз 

« I- 

□ідііігесі Ьу ^доодіе 



Іеі ЬочіеШі*:, 4. буот&Аджм (штофы'), 4.і:;бои{еі((еп(ШаГфеп), 4. 
!»• V ггеі {^оІе'Ш') ^^ такаім {рюмки). 5.рісі:д1й(еі: (ЗІІбта:). 5, 

Ои ѵегг ріас ИзЬ плоскаго стекля ЗіиІ {Іафт,<БІф 

се Гопе ІС5 ѵіігеі дѣлаются стекла «всіЬсп ^еп(7сс 
роііг Іе* /гпНтіі Для ОКОНЪ 
се Іев тігоіп и зеркала И«Ь ©ріеЗеІ 
гіе «ІіЙ'бгелсе разной! вели- вееГфіеЬепо? 

^гапЛеиг, чины ^ <ВѵЩв, 

ае т.ш^ яие , также и тіе «иф 
1е8 * ІипеШі, очкн (увеличив»- ТіеШеп С,®ег0е80г/ 

(Іе* тісго8соре.) шельнык стекла), ецпзвзІйГеО Зопафе, 

1е$^ііс1Іе$ 5опе Гоге кошорыя весьма »еІфе Ьет ФерсЬі* 
шііе* полезны деобе 

I Іа эрЪнію. Ф(?п(іе Кііісп, 

і)Ьа ^гапЛеиг, величина, Ьіе @е60е. 2) Ьес Іапеееес, Іе т1* 

сгоссоре, очки, уреличивательное стекло, Ьіе ^гіКе, Ьаб 9$ег< 

«ебёееипдеідіа^. 5) Ьа ѵае, зрѣніе, Ьа( Фе|{фе, @е()еп. 

'□ідііііесі Ьу Соо^іе 



119 

^а Реіп(аге. 

Ѵоеіі СП епсЬапі^ 

Ле Іа I; реіпіип^ 

еС Гопіе сіи скапс* 

ІаС Реіпіге I. 
деавіпе 
ё’аЬогіі 

шуес Іа ‘сгліе^ 

еп&иі(е 
іі реіпі: 

1е іаЫеаѣ 3» 

ои 1е ^)рогі^гаіі 
€Уес пп 3) ріпсеаѣ 3< 

виг ипс ріапсЬш ^ 

ои ипе 4. 

(спапс 
Іс Іа таіп ^^аисЬе 

Іа раІеШ 5. 

аѵсс <ііЙ*ггепгса 
{ ^)сбиІеиг^У 6« 

Ѵёрргепіі/^ 7. 

а Ьгоуёеа 
Івг ипс ркгге. 8* 

ЬХІІГ. 

Жилолисѣ. 

Взорѣ плѣняется 
жнеолнсѣю, 

к слухѣ пѣніенѣ* 

ЖнеописёцЪ і. 
рясуегаѣ 
сперьва 
жЬлолЛ 9 

а потопѣ, 
пмшешѣ 

картину 2* 
ялм портретъ 
кистью ^ 3. 

на лоскѣ • 

, яля холітЬ^ 4. 

держа 
лѣвою рукою 
палетѣ 5. 

с> разными 
краскажщ 6. 

ков 
ученикъ 7* 

растерѣ 
ха камнѣ. 8* 

Фіе 5!)1а^!сгерѵ 

Фіе Ша^іегеу 
Ьлв Зіиде, 

ипб Ьіе ^опіііпр^ 
Ьав 

Фс«г ШаЫее і. 
)еіфпс( 
еі'ІІІіф' 

ши ЖгеіФе, 

ипЬ ^тіаф 
та^Іе( ес 

Ьаі (ВетДЬІ&е з. 
оЬес Ьа$ рот4іі: ! 
ті( Ьет ріпГеІ і. ! 
аиГсіпсг 

^Ьес йиГ Д.еіпшйпд; 4. 
ипЬ ^і(( 

іп Ьсг 1іп?еп ^йіЛ 
сіпе ракие 
ті( йКес^йПЬ 
^йгЬеп, 6. 

кеіфе 
Ьег ЯеЬѵіаще 7. 
оиГ Фет Ѳіеіпй 8. 

{егеіеЬеп 

і) Ь> реіпте, жнволвс», каршвяа, Ьіе ^в^Іекр, Ьав &и 
юД^ІЬе. 2) Іе рогешіе, портрешЪ, Ьав фогсгак, 05і(ф. 5) Ье ріп* 

сеао, хвсть, Ьее 'РіпГеІ. ч)1>а соиіеиі'і жнвошіешія краска» кіе 
Ійі'бг^ Ф^й^кг^аіібс, 

■І»;, 

□ідііііесі йьуСоо^Іе 



ьхпі 
Рісіига . Ьа Реіпкіге. 

Зѵ . Живопись. 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



□ідііііесі Ьу ^доодіе 



□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



ЬХІѴ. 

Ье Зшіріеиг. 

Л)ег . 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



ІХІ 

1,е ЗсиІрСеиг. 

Ь» Зсиірипт !• 

йіс 
с/г# 

М йе I) іегге ^Іаие 

л) сіібёгепсез 3) /тл-^ 

ІЬште^ I 

й*аигтамх у 

сг 4'аисгсв 
сЬош 4) ѵі$іЫсв I 

^ае гаешс 
і1 Гаіе 

4в 5)рШг99 

ЬХІѴ. 

Р§шик5, 

РіщчхЪ I, 

лѣлитЪ 
изЪ восжу 

или изЪ глииы 
разныя подобія 

людей ^ 

жѵіоотныхЪ 
и другихъ 

видимыхъ еещей^ 

хои шакожЪ изЪ 
гипса {алебастра) 

выливаещЪ. 

рнЪ иысѣкаешЪ 
статуи 52* 

58НЬ^йиег, 

Фег ЙИэЬйае® *. 
рвиііѵі 

<п ХОлЛі» 
оЬеі* СЬоп. 

вссГфіеЬепе^ВіЮ*!} 

ШепГс&еп/ 
Сі>іеее 

ипЬ апЬсе 
(іф(6аі-( Ыпде, ‘1 
юеіфе ег яцф 

іп Фуре (2(1«Ьй(Іер) 
л&Гоі'теі. 
€і* таф* 
Фійшеп а. 

айв юеі^ст іПашсіе, 

оЬес аиі апЬеі'п 

11 (аіііе 
Іе* Наіиеі 8< 

Лап$ 1е пагЪг* 

X) Ыапс, оа йяп$ ииіщЪ бѣлято мармо^м, 
ААге ( ялв азЪ другаго 

1) Ь» іегге віаііе, глава, Ьег Х^о«. а)ВіКгспі, е,разный, 

РегГфіеЬев. г) Ше ітаве, подобіе, Ш Фііб, СбепбНЬ. 4) ѴіаіЫс, 
аадвныв, (Іффаг. 5) ріігге. гипсЪ,^ алебасшрЪ, Ьег Фг'Р^, 

Жів6а(1ег. бр и аіеівра сдпагауа, біс ©мше^ ФіФГіиІе. 7) Віапе, 
вЬе, бДл^, 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



ІІѢ -т—т 

рІіГГву 
сК дапв ]е Ьоіі, 

Ьев Наіиеі 5* 

шх. 1с« сІьсЬві ^ 4»^ 

с€$г іс /опйепг 
^иі 1ев Гоп(1 

•п 

КСЫІНЛ 
ж ызЪ лерееа. 
Статуи 3, 

ж колокола 4» 

изЪ мѣдн 
хыливзетЪ 
лнтійщикЪ. ^ 

вЫпт 
ацф оив і5оі|; 

вглшеп г. 
МііЬ ФІосІеп 4. 

««« ®Г|* 

9(е^( 
Ьег (БіеЦп. ; 

і) Ьа с^осЬв| холохрлЪ^ |{| Фісс^Гф Д) Ье схіѵге, хѣдь^ Ь(і 
^^ир(сѵш 

\ 

/ 

' ! ' • 
( 

\ 

. ^ 

Г" 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



1 ^ 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



ьхѵ. 
СаеІаЬг. Ье. (^гагеиг. 

^«г , 
Грави роваліш^ікь, 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



/ 

Ье ОгаѴсаг. 

Іл (лгаѵеиг I. 
§гаѵс 

»ѵес Іе Ьигіп % 
виг ипе рІапсЬе \ 

<іе сиіьге 5^ 

1е$ ріапг 
сі кя 3) поті\ 
йсѣ 4) 

СІС8 ѵШег^ 

€і ^е» 6^ ѵі11а%€і^ 
«І€6 7) тег/, 

4еі гіщеге^у 
се 8) попіа^е^^ 

ее у ауапе арріі^а^ 
Г епсге у 

раг к шоуеп 4е Іа 

9) рге^* 4. 
І1 1е$ ітргіше 

•ог Іе раріег. 

ьхѵ. 
Травнротльт 

ГравнровальщнкЪ і. 
гравируетъ 

грабштнхомЪ 2. 
на ^І4нбй доскѣ, 3. 

шч^рмаШя 
и названія 

' земелъ э 
горояоЛу 

ж леревенъ^ 

морей ^ 
^рЬкЪ ^ 

\ и горъ, 

кои, натирая 
черною краскою^ 

ПОМОЩІЮ 

тисковъ 4* 

на буліагі^ 

©ер 5^ірГ<^ффег*, 

Фес и 
ріфс 

яііе Ьет (ВсаЬ^ТісЪеІ а, 

аие Ьес Зкиреееріаі^е/ ], 

фсппЫЯе 
«пЬ ХХлЬтеп , 
Ьес Д.^пдее/ 

€>(§д(е, 
нпЬ 5^5с|чт ^ 
Ьес МТеесе, 
вШе, 

ппЬ ^ес$е, 

теіфе так гоіс ГФ>»<>е« 
)ес 5л®Ье еіпсеібс, 
ипЬ ті( <0й1Ге еіпес 

Р«(Ге 4* 
аи^ рвріеи 

I 

і) Ое спітге, мѣдный, (ирГеі^п* 2) Іл ріап, яаи^піан?вв 
сс ®гцпЬсі(5. з) пот, названіе, имя, ЬесЗ^а^те. 4) Р*У*» ^ 
емля, Ьад 2апЬ. 6) Ь» ѵіііе, городѣ, Ьіе @<аЫ. 6) Іл ѵіПаке, 
;ереввя, Ьлё Фос^, 7) Ьа шег, море, Ьв4 ?ІЙеег. 8) I* топса^пе, 
ора, Ъес Феей. 9) Ьа ргеззе, тиски, &іе ^*еІГе. Ю) Іл р»* 
іег, бумага, (ай раріег. 

И 
□ідііііесі Ьу Соо^іе 



Ш і>а«а рйрНг^ 
оп г ірреНе 

саги йі ^іо^га- 
: рЫи 

I 11 дгаѵе аиаіі 
бе* *) роНгаіи^ 

вп іпргіте 
^ Іа тёше 
шапісгс. 

Таку» бумагу 
называемъ 

ѵершежеиЪ Географя- 

чесхвмЪ (уіанАпар^ 

тою). 

ОнЪ же вырѣзываешЪ 
■ изображенія , 

ков яіахимЪ же 
образомъ 

оекашаюшся. 

®» (оіф рЛріес 
пеппеп п>іѵ 

(іпе ДлоОЕасСг* 

€с і{іф( 

аиф 
»еіфе шоп 

ебеп (а 
аЬЬгисёес* 

і)ІІп рошаіС) рвображевіе) Ьа< ФІ11. 

□ідШіесІ Ьу Соо^іё 



□ідііііесі Ьу ^доодіе 



ЬХѴІ. 

Се На ’ Ьо. Соѵе 

л 
□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



ьхѵі. ^ 
Ьа Саѵе. П огр е6 Ъ. Фсг ^еПег. 

ОП тс( ІСІ /в»- Бочки !• сЪ анноАіЪ ^аіГеі; і. ті( )39еіп 
пелих; I. геіпр1і$ ' ' 

ѵіп ставяшЪ Іед{ тап 
4ап8 Іа саѵі» 5^ вЪ бнниой логревЪ. % іп Ьеп іас>еіпІейек^ а.' 
Оап$ Іа саѵе 

к 3) ^Іасе^ 3. 
ВЪ лелникЪ З* Зп Ь<п 3» 

ОП теі: сшавяшЪ 1ед( таи 
Іез іоппеаих бочки 5«Йёс 

4) Ыегге^ сЪ ливомЪ^ ті( Ъіеѵ, 
аНп ^и’сп сіе ѵліобЪ лЬтоліЪ Ьаті( а іт воттп; 
сИе пе аі§;гіз8еа не окисло. іиф( (аи«ѵ юеѵЬе. 
1^8 іоппеаих 8оп( Бочки дѣлаедцЪ 5>іс 5л(Ге«: п»вф* 
Лісз раг 1е іоппеіигу бочарЪ (^обручннкЪ) у Ьеіг 7І>6іі<Ыѵ (йшОег, 

^й^ЫпОес, »6«пес) 

^иі Гак аиззі который и чаны 4. юеЦег оиф ^&пеп 4. 

^е8 сиѵее^ 4. л велра $щ «пЬ Щгмк 5. 

ас (Іез ^еаих 5| взЪ АосокЪ айв )&йоЬеп 
йе ^оиѵеі ^гопае^иХу дѣлаетъ, таф(/ 

ес і1 Іез Ііе и набиваетъ ипЬ (іе 
аѵсс <1с8 ^)сегсеаих6. деревянныя іп(( ^6І)еѵпт 

(1е Ьоіз или в желѣзныя оЬ(^ оиф еіГегпсп 

рц Геп обручи. 6, б. ЬіпЬе{, 

1) Ье (оппеап) бочка, Ьа$ 2) Ьа саѵе, погребЬ, Ьег 
ііібеѵ. 5) Ьа еіасе, ледЪ, Ьо^ >Ы. 4.) Ьа Ьіегте^ пиво, Ьа4 Фіег» 
5) V Ы, га, л^о, ((С @отт(іѵ 6) Іл сегсеан, обруч») Ьѵі 
8і«Н?П’ 

Нз 
□ідііііесі Ьу Соо^іе 



гхѵіг. 
Ьс Риіг^. ' Кояодезѣ. Фл вфЬр^^гиппеЛ 

, 04 1ев ^')^ои^се/ | Та* "сточмикоёЪ Же тш !еі«« 
тапяиепе, ігвшЪ, ШовЦеп И/ 
оп сгеиве коааюшЪ 9і:а6( тал 

йеі риШ ^ Гш колодези у и ‘ Лгаппсп; і. 

ег оп кв епгоигс я обводяшЪ ЙпЬ ит*4иг« |?е 
4 па 3^ ЪоЫу обруболЛ ^ X тіе сіпег АеЬпе' 

(16іп(^а(Гипз), 2. 
* 1&П ^ас оегяоппе дабы кто не упалЪ Ьатіі шстапі 

п’у гогаЬс* »Ъ оный. |)іпеіп|аЦе» 
Епяііее Потомъ 
оп рове придѣлываютъ бііп^Г т(^Л 

ппс Ъ(і9сии оцЬлЪ 5. ешеп всЬшепдеІ і. 
аѵсс ішс 4) регсЪі ^ сЪ тестомЪ ^ , шк сіппг 

оп пп тоиіеаи либо воротЪ оЬеѵ сіпе Х)Ог\іг 
аѵсс ипс тапіоеИе^. сЪ рукояткою 4* тіс еіпсг ЖисЬеІ 4. 

сг опс соЫеу и береекою ^ ипЬ шіг сшсш 
ои ппе роиііе 5. либо блокЪ 5, - оЬес еіпе ЗіоЦе 5. 

аѵсс ппе сЬаШу сЪ цѣлью у шЦ сілеу "Аеце ал/ 

к 1а9ие]1е воп^ $и$- нА ковхЪ вмсяшЪ ал теіфел Ьіе 
репсіивііев бадьи; 6. іЕітее 6. ^(Ип^ел; 

ес аѵсс сев ^еаих ж сими бадьями ипЬ ті( ЫеГеп<4Ёітет 
од риіве черпаюшЪ - 

і) Іа зопгсе, источникъ, Ые СІиеОе. 2) Іе рика, колодези^ 

Ьсг ^гиплт, 5) Іе Ьог4, обрубЪ, Ьіе ?е^с, СілГаЯГилд. 4) Ьи 
рсгсЬе, іиесшЪ | Ые @(апіе. 5) Іе асаи ^ бядид % Ьее Філкг, 9Ва({ссб 
•ішеѵ* ’ 

. Оідііііесі Ьу ^доодіе 



ьхѵи 
РаЬиз. Ье Рий,3 

Колодезъ. 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



Г еши 
дая8 риіи^ 

^агті Че84ие1в ^исі* 

^иез ПП8 

4ап8 1в5 *) сп^гоШ 
*) топса^пеих 

сопс Гоге 

3) ргоГоп<Іі. 

]0е8 риШ 4иі 
хіе$опс рЬ ргоГопді 

оп ііге (іе Г ели 
аѵес іше 4) рошре. 7. 

€оду 
изЪ колод>^Л 

взЪ кояхЬ вные 
вЪ гористыхъ 
* ЛѣЪстахЪ 

бываютъ весьма 
глубоки. 

ИзЪ неглубокихъ 
колодедісн 

досшлюшЪ ёолу 

пасосолЛ. 7* 

199а(Гег 
еиі Ьеи Ътппепі 

беѵеп еші^е 
іп деЬігзізсп 
ѵШедепдёп 
Цх 

Ііе( іШЬ. 
Ипі Ътптп, Ьіе 
ваг піфе (кГ |(пь^ 
ритрг тап ЬаІ 
ХРа(Гег ті( 

Ріітреп 7. ^егаи^. 

і) ІІІ1 евбгоіе, мѣсто, Ые ®езепЬ, ЬегОее, Ьіе0кбс. 2) Моп- 

еавпенх, еи$е, гористым, Ьех^і^, З) РгоІопб| бе глу** 

вохій| 4) рошре, явсосЪі Ыс фитре» 

\ 

\ 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



ЬХѴІІІ. 

Ьс Ѵоуа|:еиг. Щтеіиествен- ЙВапЬегв» 

' ник5. таіш. 

Іе Ѵоуа^еиг і. 
•ѵес $а ’) іе/исе 2, 

впг Іез іраиіеі ^ 
ег ЗОИ *) Ъйі9п 3. 

Іа таіпу 
^ ФЭГсЬе 
Лг 1с 3) йхоИ 4) сЪтіп^ 

шгес зоп 5} сотра^- 

поя 4. 

б(1е1ее( 7)^иі аіте^ 

И рагісг } 

е( И ПС ^піие раз 
1е ^гапЛ сЬетія 5 

роиг ин 8) /епНег^ 6.] 

^пі Іиі ей 9) іпсоппп 
с( п’епсге роідс 

ПутешеетвеннтЪ і. 
[сЪ своею котомою з.{ 

за ллечамч 
в сЪ своею лал‘ 

кою 3. 

аЬ рукѣ, 

вдет)]: 

по прямой АороЛ 
сЬ евоимЪ . 

[вѣрвынЪ в разговор^ 

КивыиЪ 
спутникомъ", 4. 

в не оставляетъ 
большой Аорогн 5. 

|для веязвѣстной 
стези у 6. 

в не вдетЪ 

і^ер хЬап^сзтапп і. 

ю{( Г<ійе}П 2^ап$еп г. 

«иГЬш 2{&сЕеп 
мпЪ тір Гсіпет 
вРйЬе 3. 

Іп Ьер -^йпді 
. юапЬесі. 

Ьеп йегаЬеп ѴОе^ 

(ашті (і^іиевіг 
(реиеп цпЬ вфгДз 

^ідеп 
2{еіГе0е^ЬР(Рп; 4. 

ер всрІі^Р йи<^ яіфі 
Ые Д,апі>ІЬ:лйе 5* 

е{пе4 і^т ип8е(апп(еп 
/ 5и^1?сідев б» 

^лібер, 

(е0іе(Р (іф аиф піфР 

і) Іл Ьезасе, хотома, Ьер 9{ап)сп.. 2) Іл Ь&роп, палка, Ьес ' 

®ра6, @{сс!еп. 5) Огоіе, е, прямыя, дсраЬе. 4) Хе сЬе- 

апіо, дорога, Ьер Жсд. 5) Ъе сошра^поп йе ѵоуа^е, спуганикЪ, 

Ьср ЗІсіГейеГй^Ріе. 6) 'Рісіеіе, вѣрный, (реи, 0е(реи. 7) Оиі аіте , 

рагіег , разговорчивый, дей>рДфі0. 8) іе зепііег^ сшезЯ| Ьес 
$и||1еі0, 9) іпсопли, ие, невзвѣришыв} иіфе{апп(. ^ , 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



Ѵі аіогѵ Ье ЛЪ^а^еііг 

гт 'ЭТ[?ага^ег5гпап Пуше= 
шесшвенникъ 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



4 

Ч 

□ідШіесІ Ьу ^лоодіе 



ііпв Ле* ЬйИіи 
*) ішргасісаЫм. 

Шп$ Лее 3) сагге^ ■ 

/оип 7. 

іі (іешапсіе 
«ах ^иі 1с 4) тепсов* 

(іевс, ой і1 Лок 
аііег. 

11 ра5$е Іа пак 
дап$ йеа -У) ЬоІеШ^ 

гіе», 

с( фіеЦиеГоіа тёте 
СП ріеш ак. 

яо яепроходщянмЪ 
АолиналЛ. 

Иа перекресткахъ 7> 

спрашаваешЪ 
вспфѣчающнхсВ) 

куда ему 
втшв. 

ОнЪ ночуешЪ 
вЪ постоялихЪ 

АомахЪу 

а иногда 
я иа ошкршпомЪ 

полѣ. 

(п ппмедійте 
Ю^іес. 

2Іи( 2и;е»зюе$еп у.’’ 
(газ* « 

йіе, (о і^т (е^езпеп; 

юеіфеп 5Без сс іи 
^ев (оО. 

€г йбегпаф*** 
іп ХСісфвЬааСюРП^ 

С®о|1^(Сеп) 

юапфтаі <Фег 
аиф ипиѵ (іге^ет 

•^ІююеІ. 

I) Іл ѵаііёеу долина, Ьаі г) Ітрга*каЫе , непроходи¬ 

мый, ипюезіат. 5) *•* саггеЛоиг, перекреешка, Ь«г ^гец^юез. 
4) Сеіаі зиі гепсовпе , встрѣчающійся, Ьес Ьа 6*3*31)**. $), ІІпе 
кдсеііепе, яосшоалый домЪ> Ьаё ^кі^ё^ацЗ/ бо: 

□ідШіесІ Ьу ьуСоо^Іе 



1ІХІХ. 

^е СогЛіег. 

1е С0ГІІІГ I, 

Ак 
4€і саЫеі I 

ёез а) "(іслііеі ‘ 

ві без 3) согёа^еі 

бе сЬапѵге 

оа б* ііоиреу 

ріг 1е шоуеп б*ипс 
гоие 5* 

^а’ип аисте 4« 

гоигпе : 

^апс аих^) соиггоШ^ 

зоне Іез ратіи$ 

б* ипе р€аи> 

соарбе СП 1оп|^. I 

ШереботнпкЬ. 

ВерееочнипЪ і. 
дѣлаетъ 
ёереепн 

ееревочкн.^ (снурки^ 

Ш канаты 2* 

кзЪ ленькн 
илн нзЪ паклн, 

помощію колеса ^ з« 
^ ■ 

хдшорие другой 4. 
вертміпЪ: 

ремни же. 

сушв части 
кожи 
вдоль 

разрѣзанной. 

Ф«г вейес і. 
шйф 

веііе С@«{с{е) 
вісііІсЬеп С®фпйіе) 

ііпЪ Зіпііесійпе і. 
ЙІІв -^ЙП^ 

оЬеіг аиё 
ті( Ьев Кйдеа, і 

П>еІф(< (іп йпЬѵсг 4. 
Ьге^еС 

Ьіе біеніе 
абеіг 

(«пЬ ’ 
еіпее 

Ьіе Фес 24пде поф 
^еѵГфпіпеп юегЬея. 

і) Іа согёе, веревка, Ьаб Ѳеіі, Ьег &) іа Ясеііе 
веревочка, смурокЪ, Ьлі Ьк ^пиг. $) іе сог^а^е 
ВанапіЪ, Ьйв ЗІпѴтаи, 2(пГ<і'(ііі, 4) Іе сЬяпѵге, левька 
ХОАоала, Ьсг 4ап(. 5) іа соиггоіе, ремеа» , (л ЭІкт. 

□ідШіесІ Ьу Сдоодіе 



Кевііо.. 
ЬХІХ. 

Ье Сог&г 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



\ 

.оя, 1-1^ 

ВѴ, іи-.:.- 

□ідШіесІ Ьу Соо^Іе' 



□ідііііесі Ьу ^доодіе 



ЕХХ. 

Тгаіесіхіз. “І^е'РаГГаре. 



Ье Ря55а|;с* Перевоза. Фіе 

Еп Гаѵеиг 
сеих диі раззепі 

ипе гіѵпіу^ 

ОА €лІг 
^е$ ропіі 
йс Ьоі8 I. 

да ріеггсі 3« 

ои у сотте 
де лоа ]оиг9 

і $1. Реигііоиг§у 
3) де гос. 3. 

Ой іі п’7 а раз де 
рипі^ 

‘ оп ра$(е 
Іа гіѵіеге' 

•пг без 4)гв<2м»»4. 

^пі зоп( Шм 
бе роиігеі 5. 

5) іоіпіез спаешЫе^ 

ВЪ пользу 
переправляющихся 

чрезЪ рѣку 
дѣлаются 

деревянные г. 

яли каменные 
мости л 2. 

■ля, кахЪ 
вЪ'наше время 

вЪ Санктпетербургѣ^ 

и нзЪ дикаго камня. 5. 

Тдѣ мостовъ 

нѣшЪ; 

переправляются 
чрезЪ рѣку 

ня ллотаисЪ» д, 
которые состоятъ 
нзЪ бревенЪ $, между 
собою связанныяЪ^ 

§ит 
юеіфе йбес еіпеп 

юоКся 
пмфі таи 

- ^і^егяе 
•Ьеі- Ііешсгпб' / 
^сбсРсп/ 2. 
оЬёг «цф, ю(в '■ 

|м и«(т» ?€і»еп| 
(п регесвЬпх^, 

' «и« §в14(1еіпеп. ?. 
$8>і> {еіпе 

' рпЬ, 
топ 

йбег Ьеп 
тН ^Іб^еп, 4. 

юеіфе ои^ 2и|оттепі 
дебнвЬепгп 

^яІЕеп 5. 

1) Ьа гіѵіеге, рѣка, бес а(и0. $) іе ропс, мослЛЬ, ФсбФе; 
5) Ое ГОС, взЪ дикаго камня у ?еМ(^еіпеп. 4) Іж Ьдсап р 
шлФтЪу ш $(обе 5) ]с№(| д| свяіаніиШ| |цГдШтеп8з1и?11ш^ 

I 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



ялв а вЪ лФМіОхЪл в.оЬсг (. во 4аяі іеі 1) >«/«• 
* «те 6^ 

^«Г ■»!€$ >) геям#. 7, 
Рам сегіаіпа 
5) епйгоіі» 

оп ріяіе 
.♦ к г*в 

Іа гіѵіегв. , 

управляемыхъ 
вселлмп 7. 
Мѣстами 

перехвдяшЪ ЛбролЪ 
«реаЪ рік^, I 

Ьіе тап тН Зіоѣет і. 
лГе$і(се(. 

7(п юапфеп ^іійт 

юаЬеі тап 
ббег Ьіе ^игеЬеп 

еіпе« 

і) Іл Ьасеап, лодка, Ьег ^а^в. 2) ^а гате, весло, Ьа< ЭІиЬее* 
5) Рп епагоіе, мѣешоу Ьіе Ьес 0і'(. 4) І/с $«4 бродѣ, 
кк іип!/, $ти 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



ч 

□ідііііесі Ьу Соо^Іе 



ЪХХІ. • 

Ы^аѵе 3. Ьез 'Ѵіііззеашс. 

і)ідіІІ2есІ Ьу Соо^іе 



ЬХХІ, 

^е8 Ѵаіззеаих. Жорабли. ©іе 

Іе$ Хамеягж, 

і1ап5 апе ®) ^аіеге, 2. 
$0П( а88І5 

ІІ1Г (іс« з; іапс^, 3. 

ее гагоепг 
*ѵсс йе8 аѵігопі, 4. 

саліііа ^ие 1ё рііоіе 5. 

•пг Іа 4) рвирре б. 

Гребцы I. 

вЪ галерѣ 2. 

сидяшЪ 
на скамьяхъ 
и гребушЪ 
весламнх 4. 

, а кормчій 5. 

{штурмамЪ) 

на кормѣ 6. 

(іепс 
1е ^оиѵетаіі ^ . 

ее ^оиѵегпе 
Іе Ьйіітепіу 

^иі бе тёше ^и’ап 
г>ві//сви тагсЬапЛ 8- 

4>и ап ѵаі//еаа іе 
р,иегге^ 9. 

еЛ боигпі бе ^')т&и10. 

ее бе 8) црііеі, іі. 

держншЪ 
; /)уль, 7, 

н правитъ 
судномъ^ 

которое равно} какЪ 
купеческое судно 8. 

или военный ко- 

рабль, 9. 

снікбДено ліачта- 

Шн ІО. и ларусамн іі, 

Фіе ^иЪесІт<Ьіг і] 

іп Ьеі; (Бйіееее а. 

Р^еп 
ли^ ^о&есЬДпЕеп 5.’ 

нпЬ еиЬееп 
ті( Ьеп ТСидесп, 4^ 

бее вееоеипйпп 5* 
йбее 

аиГ Ьет ^^іттЬеЦ» 
Фее ѲЛі(рев б* 

^4іе- 

Ьаб вееаесеидее у*' 
«пЬ еедісеее 

Ьв« 

П)е(фе4 сбеп (о, тіа 

еіп Д,йі?ісЫ0^ 8. 
оЬее еіп ^&ѵіедае 

ГсІп«Г9- 
тіі ЙТйіІсп ІО, 

(іпЬ ве^еіп II, ѵш 
Ге^еп і(1* 

і)Ье Катеаг, гребецЪ, бее ЭІпЬеегпефІ. 2) Іа еаіеес, галера#' 

Ьіе ©йіееее. 5) Ьеа Ьапс8, скамьи на галерахЪ, біе ^пбееббпГе.' 

4) Іа роарре, корма, бей .фітее^сіі сіпей @б;і|іей. 5) Ье бопѵегпаіі, 

руль, бай ©іецеееибее. 6) І.е Ьасішспе , судно, бай ^а^і^еад, 
©фір. ?) и шае, мата, бее 2Ка(16йпт, 8) и тоЦс нарусЪ • 
бай ©еіеГ.^ 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



Атес ав *) 'Прм благополучномъ ©<9 )«(<» 
ГаѵогаЫеі вѣтрѣ УѴіпбе 

ІСІ •) ШйГІПГ раслусклюптЪ , (І>аппгк 
^І:еп(1епе І мореллавашлп Ые <3ее1еа(е . 

Іеа ѵЫІ / у паруси^ Мс вевеі аиГ, 
аІ«га н тогда ппЬ аІ^Ьгпп 

ІІІ 3) пяѵі^иепі плаваютъ Гфі(?«і 
сгаѵегасіК « переѣжжаютЪ . ивЬ (а^ѵго (іе 

Іа шег. чрезЪ ліорсщ йбеіг вег. 
Епсгёі ВошедЪ ®епп ре 

4апв 1с 4) рогі^ вЪ аааа»ь^(пркстань) іп Ьеп '^среп (оттеіп 
ІІ8 5) ісігспе бросашшЪ (о шегргп ре 

Іеа апсгеі^ 12» лкорп^ 12. ЗІпЕеѵ іа. ап<^ 
^иі 80ПГ визрепёисі которые іізЪ носу шеіфе ап бет Ѵоебес/ 

^ 1» ргоие^ ІЗо корабля 13, шеііе Рее всЬі(^8 х). 
вмсяшЪо 1 ^Дпзеп. 

і) ѣе ѵеп(, «ѣшрЪ, Ьп а) 1е шагііі мореплавашелк» 

Ьеѵ ©еетапи, ©фІЦег. %) ]е паѵібпг, плавав, <ф ГФЯ^** 4) !<* 

рогС) гаванву Ьег >фа(еп. 5) іесі^е » бросав) <ф юег(<. б) Пае 
аясге, акорь, Ьег %п(ег. 7) ^в ргова, йосЪ корабля, МІ 
бегфеіі ©фііТс^ 

✓ 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



.♦ I.- ■ АКС 

□ідііііёсі Ьу ^доодіе 



ЬХХІI . 

^^^іУ-Гсгіріогіа. Іі Есуйиге 

сѵ5)ге ©"сЬгеіЬеЫпГ^ 
Исі^стп ВО' п и с ьм а 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



ЬХХІІ. 

Ь'Есгішг*. . ЛСК11 ств о 
л н сѣма. 

1x9 лпсіепл 
•) ссгіѵаіспе 

жѵес ип }^еЬаІишаи 
4) шепи; 

•е *пг Ле$ іаЫеіШ 

^ сп<іиі(е< сігс і. 

^решіііе 
писали 

тонкою трошію 
а на таблицахъ 
навощенныхъ і. 

аѵес ші 7) іШф % 
Ш) (Іе соіѵгсі 

аѵес Іа роіпсе <1а«' 

^иеі ііа егадаіеае 
Деа іеЦгеі^ 

с( аѵес 1е ріас 
і1$ Іе$ ебадаіспс. 

N003 лоиз зегѵопі 
4с^^)рІитф: 
дие полз іаіИопз 

аѵес ил сапі/у 3. 

ее (гетровз 
4ааз Г Фпсге» 4. 

мѣдною 
указкою^ й. 

которой осшрымЪ 
концемЪ писали 

бухбѣі; 

а плоскимъ вхЪ 
опять іаширали. 
Мы употребляемъ 

гусиныя лерьл у 
кон чиннмЪ леро* 

ННННЫЛіЬ ИОіКНКОЛіЪ 3. 

I н обНакиваемЪ 
яЪ чернила^ 4. 

ф{е Шеп 
Гфгіебеп 

т(( е(пет {етеп 2Со&ее; 

аи( абеѵ 
Ые тіі 
йБеі’^о^еп 
щгі еіпет е^еѵпеп 

(Бгі^ІгеІ; 2. 

ши ЬеІГеп 
€пЬе (Іе 

Ьіе }ЬисЬ(іаЬеп {о^еп 
^ ті( Ьет Ьгеігеп аЬп ‘ 

шіеЬес аи^шіГфіеіи 
ЗВіѵ дгбѵаифгп 
(Вапіеі^едеѵп ^ 

тіфе »<г шіе ^едег# 

теЯегп 5* ГЛпгідел 
мпЬ іп ^се 3>ітс 

сшшпіеп. 4» 

I ) Аѣсіеп, е, древній, аіі. 2) ]’^сгіз, пишу 9 іф 
5) Іе сЬаІитсаи , шростя, 4) Мели, а, тонкій« 

^еіп. 5) Ьа иЫеае, таблица, Ьа^ ^й^еіфеп» 6) Ёпсіиіс бе сіі:е ^ 

навощенный, шіе ЭЗаф^ йБеф^еп. 7) Ьс йііе, указка, Ьег ®іч|!еи 
•2) Ве сиіѵге, мѣднцй, !мр(егп. 9) Ьа Іешв, буква, Ьес 
ІІаЬс. іо) Ьа рішпе, перо, Ьіе 5еЬег. іг) Ооів, гусиный^ ваЛ 

х2) Іс саші’^ верочишщн ножихЪ^ ^аі ^^БеѵтеІГс^ 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



Косте *) ^сгіСшеЛ На писанное Фйв ©еГФгітбсііе 
ПООІ 1і в^сЬопв или кладемъ , «ееРпеп юіт 

іѵес (Іа рарііг 
Ьоіі , 

прол^/екпую буАіогу) ти Д.бГфрйріет/ 

•0 аѵес (іа іаВІе. ! ИАН насыпаемъ леску* оЬег ті( встепіапд. 
Мойа бсгіѵодз Мы пишемъ ЙВіг 

(1с ^асЬе ошЪ лѣвой, рукн ѵоп Ьег Кійіеп 
к (ІГОІІСу хЪ правой, {иг 9{еф(еп, 

Шііа Іеа реиріа а восточные / Ьіе тоѵзепипЬіГфсп 
3) огісп^аих нароАЫ ! Ѵ(51І!еі: й^ес 
ёе ёгоіге ошЪ правой . ООП Ьег Зіефсеп 
^ §аисЬс^ 5, кЪ лѣвой: 5* іпѵ ЙІпРеп: 5. 

^оиг Іеа СЫпоіа Кита^цы'ѣсе Ьіе €^іпе|'сс йЬее 
ее Іеа Іпёіепа, н Индейцы ипЬ Ьіе ЗпЬійпег' 
ІІ8 ёсгіѵепс аиааі пишутъ также (фгеіЬеп йиф 

ёе Ьаас сверху ѵоп оЬеп 
еп Ьаа. книзу. 6. ^еѵипеет.' 6. 

і) ІІпе ^сгіеиге, пшсанное, Ьйб @еГфі'<с(епе, Ьіе 2) Огіеп» 
1е, воШОШкШі іпогдепМпЬіГф. 5) Ье реиріе народъ, Ж 

ЮоК. 

‘ \ 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



ф 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



ЬХХІП 
СЬгйа, ; ■ ' Ье -Раріег 



^е Раріег. 

Ъе$ апсіепі 
€сгіѵаіспг аікаі 
•иг ёе$ іаЪШШ 

<іс ЬеЧге 
•иг (іев ісогси 

й^атЪгеч 
виг йез 3) /еиіПеі 

ііе 4)ра1тіег, I* 

таіз рагеісиііёгстеп^ 

виг ёи раріег 

(іс го/еаи. 

а’Еягргс. 
N003 бсгіѵопз. 

іпг ^0 раріег 

Ліе (іе 7) сЫ//оп$ 

рііёз ^апз ші 
поиііп й рііощ 2* 

раг Іе зесоигв 
ёе Ѵеаи гёйиііѣ 
еп 9) ЪоиіШі^ 

ьххтп. / 

Вц ма га, 

Дреоніе 

писали также 
на букоѣыхЪ 
АощечхахЪ, 

на порѣ дерешЪ^ 

на пальліобыхЪ 
АпстахЪу I. 

а особГливр 
на бумагѣ 

взЪ Египетскаго 
камыша. 

Мы пишемъ 
на бумагѣ 

взЪ ветошвкЪ ^ 

всшолченныхЪ 
вЪ тол^ѣ^ 2^ 

в водою 
вЪ жижу 

перемѣнившихся. 

фарГсгП 

Фіе аНсеп 
ГФгіебеп оиф 
аиГ Мф(п(іі 
СД(«ІсЬеп / 

іт( ^аптігіпоеіі^' 

аи( риітем 
ЫДпет, I, 

(еГопЬеі'^ абег 
аи^ раріеѵ 

«иб ед^рііГсбе» 

ѲфіІГ- 
30ІІ' ГФгеібёп 
оиГ раргеѵ 
Ш Яптреп,, 

Ые. (п Ьеі’ 0>(дтр|Ѵ 
тйЫе а. |?г(1аюрГ*/ 

тіі іссаіТес 
(іпек ^сеу 
апШафен. 

Т) Вё Ьё«е, буковый^ бЦеп. 2) ІТпе бсогсе, жора деревЪі 
Мс ФаитііпЬе. 3) Ьа ГеаіИе , листЪ, Ьад ©ІаК. 4) ^е раітіег, 

пальма, мльмосое дерево, Ьіе фаіте, Ьег фаітбаит. 5) І,е ра^ 
ріег, бумага, блв фаріт 6) Ьегозеаи камышѣ ,'Ьав ?) 

^е сЬі(Гоп , вешоі^а, Ьег Іишре. 8) Ріі^ > , исшолуеквміі | 
|ег(ІатрГ(» 9) шолѵея, Ьа ацмха, ьег Фге)?. 

\ 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



Сщ^ЬоиШі^гх' Оную жижу 1 Фіфп 25««7 

рар^ПеР 3. черпаетъ ГФбиГі 
Іа *) риізе брЛакный жастерЪ^. . Ь(Г раріешйОе» з. 

аѵес ипе рогте 4, плоскою ті( гіпес бвфт 
рІАГе и чешвероуголькою ипЬ ѵіггесГі'зеп 

ес 3) диа(ігапк;ц1аіге^ формою у 4* Доеніе, 4., 

сг се диі 7 м что Н4 оной ипб юа« аиГ ЬпГ^Ібеп 
геке, остается у ((^гп ЫеШ, 

све Іа 4) іеиШе 1 ботъ лнстЪ <|і еіп Фо^т 
4е раріег еіиіЬоііл лропускнон бумаги. 1 Д.оГ<Фрйріег. 

Се раріег Сію бумагу Фіеіев ^«ріеі; 
ІІ Іе ргеззе , выжнмаешЪ рге^і сг 
•ѵесд ПС ргеле^ 5 ' вЪ мчскахЪ у 5 • ті( Ьег ргеЛе 5; Ш/ 

Гбсспа развѣшиваетъ ^апді еі 
аиг йсз согйеі^ б. на вереекіхЪ у 6. ли^&теіе 6 

еі Гауапг ГёсЬс а высушивъ «пЬ і(1 еі П'осіеп^ 

і1 1с 73 соИс* 7, хлевтЪ. 7. Го Іеіте гг е«. 7. 

Рапе иде піаіп й$ ВЪ дести 5ываетЪ ®п ФосЬ риріее 
:раріег і1 у а ѵіп^с по двадцати ло% оіег ипЬ ітш 

9иасге /еиШех; четыре лнста\ . іід фодеп; 
€3 ёап$ Іа гате^ а вЪ столѣ . «Іп Хіг^ раріее 

ѵіп^с по двадцати ^ «бег ^аг 
шаШф ДістеИ. 

і) ^е раізе^ черпаю, Щ 8) Ріас» е, плоскій, (Іаф. 

3) Оаі(ігап§;а1аіге , чошвероуголвныіі , ѵіегс({і9. 4) Ьа ісиіІІё Л* 

раріег, лисшЪ бумаги, Ьгг *Рйр(ег. 5) Іе раріег ^иі 
коіс, пропускная бумага, (ав ^бГфрарігг. 6) Ьа Ргеаае, тиски, 

біе фгеІГе. 7) ]с соПс, клею, іф (сіте. 8) Ьа таіп бе раріег, 

/если, Ьаб Фиф раріег. 9) Ьа ігаре, «шопа, ба< 9(іе0 фарірг. 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



ЬХХІѴ. 
^родгарЬіа ^ Ітргітегк 



Ітргітегіе. 

ЬХХІѴ. 

Типографія. ЗЗцфЬрцсРтр 

X»’ Ітргітеиг Тнпограф^іпкЪ 
а ^ез имѣетъ 

іеіігйі ^)4<гр1отЬ , свинцовыя буквы ^ біерегое ѣшЬ^Ьеп, 
і1 аггяп^а кои у него разполо- юе(<^е іт &Л)п.(и 

І^аг 3) сф$ез, і/ жены но лщнкаліЪ» і. ?й(?еп I. »<г*^еіи |іпЬ., 
Ѣе сотроііЫиг 2* НаборщнкЪ 5. Фег «сЬсіЦ^дег а. 

ргеп(1 сіе 1^ беретЪ ошшудя пішт* ьагані 
1е$ ІШгеі (сагассігеа) буквы ^ '25и(Ы{аЬеп 

ее еп сотрозе щ составляетъ нмн мпР ЬапмЧ 
1с$ тоіі, слова, ХОбшѵ,' 

» Яи* і1 1к которыя читаетъ 1 »е1фе *р 
Лапа к. шапиісгіс ^ вЪ руколясномЪ іт Гфгі((1іфеп 

огі^іпаЬ подлині/икѣ. Оѵізіпаіе ІіеГ«і» 
С* ей аЫіі ' симЪ образомъ 1 ^иГ ЬкГе 

Яи’ і]^ сотрозе набираетъ онЪ ег , • 

9Мі< ^і*еп іеа ^')ра^ет слсіегеа 1 цѣлыя страницы 
Лез /еиШеі, 3. и листы. 5. мпЬ ^одеп.^ , 

Ьа ргеіНег 4^ • ” ■ ■ N 
ТерелорщнкЪ 4. Фег ІОімЛеѵ 4, 

У аррИ^не 5. накладыігаетЪ 5. на »4з*' 5» 

? 1. 1 впсге ^ 
оныя 

^чатную краску ^ Ріе ^дфдгпФег^й^ 

І ' ' . . ' . ^ 

1) Іа Іе^сге 4’ ітргішегіе ^ Іа сагасмге, (уквм, хоняв х^еѵа* 
^аюшѣ книги, Ые ®дф(і»ат, 8««№», юоти тап ЬгмЛ. 2) 1)4 
||отЬ, свинвввый, біерепі. 3) Ьа саіЯЬ иэдикЪ, »ег @фсі|і«а|1еп. 
4) и те*, слово, Ьа< ®о«. 5) Ьа ра^а, ошраявца* в*йс, 
*) Епііег , е, в*лвій, |лп|. 

□ідШіееІ Ьу Соо^іе 



епшім і1 у рб$е ІпошомЪ жлмдетЪ яЦ ^тіаф к|е( п 

пае /еиіШ 6. 
4е раріег *) Ыапс 

е( ітргіше 
^ѵес 1» «) р^^^р^ 7. 
МММ '^е /еиШи 
^ое Гоп ѵеи(. 
5’ 11 ей іпргіте 

тіИі у ) 

і1 у аига шИк 
ЗуехешрШт, 

АіпА раг І'ітргі- 

\ шгп 
8* аи§тепіе 
1е потЬге 

4е8 ІЬг(г, 

лнстЪ 6. 
бѣм>й бумаги л 
я пештяешіі 

помощію стана 7. 
. сшоАкко листовъ і 
скблѣко угодно. 
Есая тысячу 
яапечашмшЪ: 
юыбяяж будетъ 
вксемпляровЪ, 
И шакЪ типа» 

графИею 
умножается 

число I 

жнигЪ» > 

(ііцп б. 
іѵеі$ Раріег ЬагаиС 

ппЬ Ьіги((( 

и'* ^Лі(е Ьес рге(!ё % 
(о ѵіе( ^О0еп лЬ, 
ак тап (сііебг. 
бВепп п. (йпГепд 

аЬЬпкСег, 
(о кігЬ ег миГепк 
ІСхетрІасе ^акоі. 
Фіе %псЬРепФесе|^ 

«ГГе 
ѵпте^гес 

!Ь<е ЩулЫ 
Ьес іб&сЬеі;. 

І^ ВІапс, сЬе, бѣлыб, юеі^ 8) Іа ргеЯе, рііімА, Ьіе 
I ип ехешріаіге, ексемплауЬ, как б^егоркг. 

□ідііііесі Ьу і^оодіе 





ьххѵ: 
В іЬ Ііороі а Ье ЬіЬгоіге 

ис^І^ ап^ ( 
Книгопродавецъ . 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



ьххѵ. 
^е ЬіЬгаіг^ Книголрода^иЬ' 

Ъе ЫЬгаіге х, КныгопроАовецЪ і. Фег 35а(ЪЬ&пд1еі; х.' 
вала Іа *) ІіЬгаігіе у &. аЪ хжихмой 

лавкѣ 8. 
іт ^псЫедеп а. 

1 
ѵеп4 продаетъ .еегіаиСе 

- йеа “) Ііѵгеіу 8. кнмгні 3. З^&Фех 3* 
. ёопг і1 ^і$(гіЬие ХоихЪ онЪ Ьегеп 
1е 3^ саіаіоіще рослмсь 1^еі^е{фпі({ 

\ роздаешЪ ег о^пе СЕіК/ 

ргагіі. безденежно. веійіпз апйфеип. 

1<е< 4} асЬеиап 4; Ж.елакуиіЧе купить 4. Фіе Зійп^х 4. 

1е 1і5еп( кншаютЪ его Іе|еп е$ 

е( ас сЬоійЯепс 
• 

X выбираютъ' 
себѣ < 

ипЬ (ифеп 
|іф 

І^ѣ ІІѴГІІФ агмисм: 35&(Ъес апб. 
ІеС ІіЬгтгі кнпгопрблавіцЬ фег ]5исЬЬііпМеи 

ІСІ (іге досшаешЪ нхЪ 1вп9( (Іе 

Лйѣ гауопг^ $. сЪ полокЪ $. аий б(п ^Д(Фесп 5. ^хе 

ее ргсхіеі СП 6І:1іапс^ 
• 

г 

в береіПЬ за оныя ипЬ сюрГ<ІП9Х Ьа(йх 

1) и ІіЬгаігіе , хішжнм лам», Ьйг ФцфІаЬе». й) Іл Нѵге, 
книга, Ш ®иф» ,3) с**«1ови* > роспись, Ь4< ®ег|«{фп{0* 
4) ІІп асЬегеиг, желающій худяшь» Ь(( 5) Ье гауоп 
Полка, $йф. 

Іа 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



4е Г агіМ 
сотріапі» 

\лл НѵгФі^ 

с’сІЬ Іс геіичг 
^оі Іеі геііе 

пстычныл 
дшнъгч. 

Кннгч^ 

перелдешаешЪ 
леріЛлшчіікЪ^ 

Ь4іАХ€Ш 
(ВеІдГ 

Фіе:&&сЬег 
ЫпЬес 

_ 1) V жѵ^спіу деньги^ ЬаІ Ще(Ь; Г аггеле сошрио^і надяѵкыя 
деньга э Іаагее Феіб« * 

□ідіТііесІ Ьу Соо^іе 



І.ГІѴУОКГ" 
Р^Рис шрАку 

_ АЙТО«, ЬЕЫОХ АЫО 

Т1ЕСк;ц ЕОилоАЛОі^З 



ЬХХѴІ. ,, 

ЦгЬз. ЬаШе 
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Ьа Ѵіііе. 

Хс8 магсЬанЛіу 
1св агШШ ^ 

€Х. Ісз агіі/апіі^ 

гіе ^иі 
яопз аѵоп5 рагіё > 

ЬяЬігепс 

рриг Іа рІи$раг€, 

ёал8 ёез 3) ѵШе^^ I. 

• ёопс 

Іез ^ Іоиг^у 24 

Іез і%1ші 3. 

сс Іез аисгез 

Ьаіітепи ёіеѵ^а 

ае ѵоіешс 

. ёе І0ІЛ4 

Ьев ѵШсз {охіійіеш 

опс 

ёрз 2) аЛг/ 4, 

4еа •) ЬиіНоп^у 5* 

хххуг. 
Т о р о д 3. 

Купцы у 
ХуАОЖ.НііКН л 

в реліеслеиннкн у 
О коихЪ 

говорили мы у 
обитаютъ 

ио большой части 
^вЪ городахъ у і. 

вЪ коихЪ ^ 
башни^ . 

церкбНу^$. 
я другія 
высокія 
зданія 
издали 
видны* 

укрѣплеяныв 
города 
имѣютъ 

городскія каліен^ 

ныя стѣны ^ 4* 

бастаныу 5. 

іСіе биье; 

!І)іе :&аи^еи(е/ 
Ьіе Ж&п^іес, 

нпЬ^Ые •^лпЬѵ^екІеѵ, 
ѵоп тіфеп 

шіс зе^йпЬе(( ^а(ея, 
юо^пеп 

теіііепг^еій 
<« €>(Дд(еп/ 

Ьереп і' 
СЦсте, 3, 

ЖісеЬеп, 

ипЬ а;іЬі‘е ' 
ч 

ФеЬДиОс 
ѵоп ш^пт 

)п г4еп Ііп^. 

< 35еѵе(1ізее 
віЗ&іе 
^аЬеп ‘ 

&іі^ітаіигп/ 4» 

^пШопеп/ 
5, 

I 

I) Оп агіШс, художникъ, Ьег ййп(11еѵ. 2) ІТп *«і$ап, ре- 

иесленяцкЪ, Ьсг т^от'дааГсг. 5) Іа ѵіИегородъ, Ьіе ©іаЫ. 4) 

Ьл іопг, башня, Ьсі’ 5§Ціт. 5) ІІпе (§1і$е, церковь, Ьіе ^ісфе. 
в) РогеШё, бе, укрѣпленный, 6е»е(1і9еі. тига, городскія 
каменныя стѣны, Ьіе еслМтпцеГП. Ь эЬайіоп, басшіонЪ 
Ые Я5й(і!оп,' ®й(іс9., ^ 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 
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іе» і) ГіігйшЛтШі^ в. 

4е» *) гетрагі/, ?• 
Ііім3)/лшкіо0г§і. 8. 

Апх епѵігопі АялѵШи 
м>п( всп^ 

іе$ 4) ѵШвіе/у $. 
ёйп$ 1ев^ие1$ 

и» 5')ра^Іа*і 
Летеикпс. 

шанцЫу 6. 

*али^ 7. 

Ш пр(Л^чЛсШл, .Ь, 

Около шороАолЪ 
лежатъ 

мерівнн, 9. 

вЪ'хокхЪ 
жр«стъян« 
ЖивушЪ. 

всЪвпіеПу і. 
! ХОІйг, 7. 

пфЬ ѴоеііІдсе. 

ит Ьі( віІМе 
• Иез<л 

Ме ЪбѵІп, 9. 
<п югіфсп 
Ьіг^аііесН 
юо^пеп. 

1е ктпсЬвтеп() апйе^Ъу Ьіе вфАй)(. 2) Іл гешуіп^ вадЪ, 

ІсѵІФаІГ, 8апГ9ѵа((в. 3) ^ йтхЬош^, лредмѣстіе, Ьіе ^тг 
|ІйЬ(* 4) Ье ѵШа§еу де|каяЖ| Ь(і4 !&ег^ 5) !<« рехтпу кресшв* 

«шиЪ) Ьег (&аисг« 

\ 

/ 

/ 

1 

\ 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



^X X ѵп. 
М'ііез. Ье ЗоМсй. 

! 

□ідШіесІ Ьу ^доодіе 



ааі^аеа. і.З^ 

Ье $оІ<іа(. 

Іл ЗоІ^І 
(1ёГеп(| 

1е8 ѵШеі 

•Г Іі ^)раМе.< 

5^Ье$ агті - 

Дее апсіепі 

іхлісйх: 

1в5») Іапси^ !♦ 

Іее 3) ^Іаіиіз ^ 2* 

Ья 4) ірбе^ ^ 5* 

Іев 5^/аВгеіу 4. 

1е$ б) агсі 5^ 

€Х 1е» 7)//^;^, 6. 

1е$ ®) паілиеі 7« | 

1е$ 9')/гопсіеі^ 8. 

Ісз ЪоисИеп , 9. 

ІС8 ”) са^диеіу О. 
ее Ісе сиігшиеі ,11. 

^XXVII. 

Воин 5. 

ВочмЪ 
аащящавоЛ 
іорола 

^ Я отечество, 

-у АревнпжЪ 
были 

слѣдующія оружрі 
ХОПЬЯу I» 

. жен»^ 8* ^ 

шкоіНі 5* 
са6л»г 4.> 
лук» 5. 

я стрѣлы у 6. 
булавы Чі 

я проіому 8. 
щиты у 9. 

гилеліы іо. 
ш латы; ц. 

Фег ^гіез^шаит 

®п ;8и;іе8юпоп^ 
іек^еЛіЗМ 
■ вм&к 

«пЬ Ѵв»ес1ап&. 

ФІе Шеги 
^аиеп 

•Й!Ів«пЬе ХСл№іп і 
вріе^е/ I. 

, &фѵоіѵ^и г >•. 
ЗЬедеп, 
&іЬеІ, 4. 

5. 

оп5 рісііе, 6» 
Лейісп 7, 

ипб ѲЛІеіі&еш/ 8, 
^й)\\Ьс, 9. 

^еіте іо, 
нпЬ Рлпнті IX. 

Г ' “ Р - - - - „ , 

1) Ьа раігіе) отечество > Ьа8 ІОаигІапѣ. г)^Ьа ішее , копе, 
бес 5> І.а 8Іаіѵе, мечв, >08 0фюегЬ(. 4) Ѵае ёріе , 
аппага, Ь(с Фсзеп. 5) Ье мЬге , саб^я, Ьес 0Д6еи 6) ІІп агс , 
лукЪ, Ь(С Фозеп. 7) Іл йёсЬс, стрѣла, Ьп* 0>Геі(. 8) Іл таа* 
аяе, булава, біе ^гии. 9^ Іа Ігопбе, праща, б<( 0ф(еиЬег. 
30) Іс ѣоосііег, щитЪ , бгг @фНб. И) Ье саіфіе, шлемѣ, Ь«г 
4^ІІЯ. 13) 1л саііаІГс | лашаі, Ьо; 'Рйп}(г. 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



ХЗ^ 

таіЧ ) рг^*еп() 

Лсриіз Г іпѵспеім 
іе Іа I) рояіге л саяо», 

оп ас веге 
ве 

«V Ь'ец (1' агсг 
•е іг/гояа іі 
ІЛ ІОІІЛІ /2. 

■ойее Іа (аг^е, 

^я^ягіі 13. ац| Гераѵі*. 

абЛ 
ивф Ьег- ^г|іпЬип) 
Ш всЬіе^раІ»«8, 

(еЬкіи шйп |іф 
, Ьеѵ ^Ііпісп, 
йп|1а(( йсг ^о^еп 
ипЬ ©фІевОет. 
®п Ѳіоіййі и, 

И* ««Г Ьег дВлфе ' 
тй (сіпее 13. 

во іпеперА| 
во влобрѣтемів 

*лушлнаго пороха у 
упогаребляюшЪ 

ружіяу 
ввѣсіііо луковЪ 

в лращЪ, 

СоАлатЪ 12. 

стоитъ ни чІеохЪ 
сЪ ружымЪ.^ 

1) Іл ропбге ^ савоп, вушечвыЦ порохѣ, Ы ефИрЫоег. 
і) іе Аіаіі, ружьо, Ьіс Яі«е. 

□ідШіесІ Іру Соо^іе 



\ 

< » 

\ 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



ЬХХѴІІІ. 

, С а 5Іі^о- 1,р Сатио 

а^«ѵ. Спанъ.лаг еръ 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



ЬХХѴІІІ. 

Ье Сатр. Станб^ лагері. 0азег. 

Іп ') іітШ I. 

8с розепе • 

4іп$ 1в сатр 2. 

СП 3) 1і§пе 4гоігс: 

■ шаіз І€8 ііпіеі 
*аев 4) 1*псга%»^ 

ас8 У) Ывшііу 

Лез сарііаіпеі , 

йеа саріісііпі^ 

йе саѵаіегіеу 

йез іииіёпапіі^ 

%х, йс5 9) 

{сотіШі)) 

іУЖбгепІ: 

раг Іа Ьаиіеиг^ 

Палатки і. 
ставятъ 

• вЪ лагерѣ 2, 
Во прямой ЛИНІИ.' 

. во палатки^ 

генераловъ 9 
лблкотнховЪ, 
капитановъ ^ 

рѳтлінстрѳвЪ^ 
I 4 

порутѵикоЛ у 
я лралорщиховЪ 

(^корметовЪ) у 

разнсшвуюшІЬ 
0мсоШт.у 

ЗМс ЗГеІіе і. 
ГфІ>Ц(' тап 

. іт ІІ9^ѵ 2. 
ІА вега&ес- аи^: 

«Цеія Ьіс $е1іе 
Ьес (Бепссйіе, 
Ьес ФЬес(?еп, 

Ьеѵ -^доргіете / 
(Сйріійіпе,) 

Ьа г?ігстеі(?ег. 

Ьеѵ Д.іеа(епйте, 

ипЬ Ьсг ^йЬпсіфе 
(€огас(е), 

пгкеі'ГфеіЬеп |іф 

Х) ^а (епМу палатка, Ьй< Зе((. г) Іе сатр , стан'Ві ла>' 

гер», Ьа< ^адег. 3) Ьа Іідпе, рядЪ, линія, Ьіе'Эісфе, 8іш>, 

ОгЬпипд. 4) іе 8<д^га1, Генералѣ, Ьсс ЙспемІ, 5) Ге соіопеі, 

лолковявкЪ, Ьег 06вг(1с. 6) Ге сарііаіле, капипганЪ, Ьсг-^нрг; 
,пійпп, ^аріМІЯ. 7) Ье саріміпе де саѵаіегіе, рогом^сшрЪ, бес 
Э1іптгі(іеіг. 8) Ге Ііеоіепапс, порупічикЪ, Ьсе 2ігнеспапг. 9) 17п 
спвеі^яе, соглепе, ярапорщикЪ, (сс $д^ППф/€о1‘пе(. !•) Га Ьав* 

«саг, высота, кіе 

□ідііііесі Ьу ^доодіе 



рс Іа ''){глпйпг^ 
«и Шѵше ріг Іа еоиЫиг^ 

Деі ипіеі 
Деі /о/Да/л 

ОаеЦпеГоіа 
оп {оп 6с 

1- .'оИр 
раг Де> геігапоЬст 

шешіі, 3. 

МЛМЧМНОЮ^ 

илж ж цсЬтомЪ 
ошЪ лалатокЬ 
рЯДОСЫхЪ СОА* 

датЪ, 
Иногда 

ухрѣаляжшА 
лагерь 

оалолЛ. 3.. 

еЬ(С АПфЬіігфі^гс^дс^ 

ООП Ьея ЗГеІгеп 
(етеіпп; , 

дйдт. 

! !0{«п4№*( 

іпс(К9<( йкш 
ЬвЛ Жл^ер 

«ііі (і^еп ШаІС. 

I) Іл дгапДепг) ѣелв’іаМ) Ьі'е ®г6|г* 

\ 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



ІХХІХ. 

5сЬоІа. Ь Е-соІе 

е (5сІ^йСе,училище. 

□ідШіесІ Ьу Соо^іе 



V Ечіоіе. 

Іе I . 
4аім І’ *) іеоІ*у 

«рркрі!, 

е( есгіг 
аѵес 4е 1« егаіе, 

кпг І1ПС рІапсЬе поіге 2. 
• ёе$ *) Іеіігеіу 
ёсі 3) сЬ^/геіі 
& йе$ мои, 

N 

Іл% есоікп 3. 
&оп( аазіі 

гаг ^еі ^')Ьйпсі^ 

арргеппепс 
е( 1і$еа( - 

«опз епзетЬіе' 

еп 1’ия аргёз Гааігс. 
Ссіаі ^ив Гоп іп<еГ' 
мее, зе Іеѵс 4. 

^XXIX. 

I учнт'мь I. 
вЪ уннлтці 
учвліЪ 

Я пишешЪ 
мЪлоМЬ 

ха черной лоскѣ 3. 

буквы ^ 

числа і 
ж рѣченія 
Сслова). 

ученики 
смдяіпЪ 

|П1 скаліялхЪ 
учашся’ 

» яятаазтЪ 
. ' совокупно 
ялв по оДвначкѣ. 
Вопрошаемый 
асшаешЪ 4. 

вфик 

Фес іиЬис I. 

* іп Ьес 
Іе^і'сс 

о^Ь Гфгеібес 
тіе Зісеііы 

анГ^г Г(І|і»Аг)(п 
^исЬ^ІаЬеп / 
ЬлЬіт і 

ііп^ ХІРісСее, 

Фіе в<Ь&(га 5. 
І»|еп 

•»( І&ДпѴеп; 

Іегаеп 
нпЬ ІеГзд '' 

іиГаштсп 
аЬсг еіп^еіп. 

9№сд еіпес 9еГсе${/ 

Г» ес аиГ 4« 

1) ІІпе <со1в, учиАЯі«е,’Ые 0(^ч1с. а> ^а Іеги-е, буква, Цр- 
ввф^абс. ^Іе сЫ№«, СпоаіЬге), чиело, Ьіе 3«^і; 4) Іл тор, 
слово, (а< Асе». 5) ііп есоііёг, ученвкЪ,| рст 0фОЦг» 6) 1ш 
Ьам, «каяМу Мі ФапГ. 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



•( г^рвпД; 

м ^ое 1е шйііп 

гооі г €сгі>гсп(. 
Ой Г оп епісі^пв 

^ібсгслиі ’) всіспссі, 
Г бсоіе еА ріпадІс 

р«г *) сіаіасі. 

н оапѣшсшвуёшЪ; 
а что учпягвл» 
сказываетъ 
пишутъ всѣ. 

Гдѣ разныиЪ обу- 
чав)ііЛ> наукамъ, 

ліанЪ училище раз 
дѣлено на классы 

(розряды). 

шЬ аптег(е(, 
иль кяі Ьес Ле^сес 

Ьі«ім 
Гфгеі8сп обе поф. 

®о всгГФіЛспе 5ВІ(і 

^ГепГфй&ев дек^ге шегѣел, 

> і(1 Ьіс 9фи(е 
іп 0_аЯсп 
еЬзефсіІее. 

т) 1-: !.сіепсе, наука, Ьіе І&іЛѴпТфА^* Іа. сіаке, классЪ , 
розрядо^ І',е 

Ч 
ч 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



ьххх. 
Л(1тіпісиІе5 рго- 

рге$ а ипе Есоіе. 

^е8 А(ітіпіеиІеі 
ропі (іе8 таіссе» 

сі сіе* ^ ^соііегв 
юпе Іс* 4) Ііѵге^ у I, 

ёойС Іа Т)соиесііоп 
в’ арреііа 

^ ЫЫіоіЬё^ие \ а. 

епзиіее 
ѵпё соііесііоп 

іё 7) тЫігашк, 3^ 

4е 8) ъі%ііа%Ху 4. 

йі 4* апітаих} $• 

деа сагШ^ б. 

4е$ 9) ^/оЗ^а 7. 

аеггеаггеа ^ 
ег саіеаиа 

утянтыл 
[лособія. 

Пособгл 
ДЛЯ згчащихЪ 

и учащихся 
суть книги у Г* 

собраніе коихЪ. 

называемъ 
библіотекою, С^ниго- 

хранилищемъ); а* 

потомъ 
собраніе 

изкопаеліихЪ у 3* 
лрозлбаеліыхЪ ^ 4. 

V и животныхъ; $• 

ЛанАкартыу 6. 

земные 
и небесные 

шары (^глобусы) 7. 

^й(^і8ті«еІ («г 
0фи(т» .. 

•і5йІ(дшіегеІ 
(йр Хе^гсйбв 
ипЬ ЕегпепЬеІ 

РпЬ ]5&(Ьеѵ, I. 

Ьеі-еп вйттіипз 
»іг <{п< 

а. пп^пеп; 

Гсгпл 
е(пе ваттіпп^, 
Шіпегаііеп, }. 

ф^апуеп), 4, 
ипЬЦ)іт; 5, 
Д.йп&{аг(еп, 

€рй# 

нпЬ •ОітпісІ* 
Хизеіп, 7. , 

М 

^ 1> ПЬ айтіпісиіе, посойе, ЬйІ 4)йГРЯп((»сІ. 3) Іе таігге, уча¬ 

щій, Ьрр гр^гепЬс. 5) Ѵа ёсоііег, учащійся, учеанкЬ, ьер гсгпрпы, 

вфй«ег.4) Ье Іігге, хцш-а, Ьав фцф. 5) Ія соііесііоп, собраніе, 

,Ые ваттіипз. 6) Ія ЬіЬЙ^о^^е^ае библіотека, книгохранилище, 

®1бар»^Л 7) 1е тіпбгаі, азкоіцеііый, 5>й« ацгзезгабеп юіПѵ, 
і» 9ЙІПАЫ. X#) ^е ѵё^бсаі, проаябаемый, Ьвп 0)(1лщ«п $е^, 

1г1|Г9)_1л еіока, юврЪ, клвбуЛ, 

□ідііііесі Ьу Соо^іе 



Леі рівяі 
*) 4*исЫмс(шге, 

Лее *) таігіч 
^ тбсЬапіфіе * 9« 

Ле< 5) іпНгжшЛі.и 
іе та(Ьёша(і^пе 
есііг рЬ/аЦпе 

сотте: 

Леа 4) сегсШ^ ІО. 

ап оіігрІаЬ* ^ II. 

опе тасЫш* 

рпеитаЩие^ 18* 

е( опе І1*еігі» 

9»* 13. 

«рхаівекті^каіе 
черте*» в* 
мехкняѵескіе 
толел» 9. 

машемапіяческіе 
я фявяческіе 
имшіруженпш, 

хиЛ то: 
цыршули^ ІО. 
аетроле^гЯу II. 
возлушный на» 

сосЪу 18. 

емкіррпчеекал 
АШШШНЛл 

•п(і(МопіГі|< 
ЯіЙё, 8. 
те<^«ііГф( 
ШоРеОе, 9. 
ШаЦшагіГф* 
яяь р^9(і(а(і|фе 
Зп|Ь»тсп(е/ 

аК: 
|(іс{еГ/ 10. 

ЗІГкоіаЬій/ іь 
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